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F ałszywe ostrzeżenia są za-
wsze mniej niebezpieczne
niż fałszywe uspokojenia.

Lepiej z mądrym zgubić niż z głu-
pim znaleźć. Ta pierwsza praw-
da, odkryta przez Gabriela Lau-
ba, i ta druga mądrość ludowa
mają nader trafne odniesienie do
ekscesów, związanych z ostatni-
mi wydarzeniami w Polsce.
Pierwsze porzekadło to zwięzły
komentarz do objawionej cał-
kiem niedawno naiwnej wiary
sztabowców Bronisława Komo-
rowskiego, iż w tegorocznych wy-
borach prezydenckich nie musi
się on specjalnie wysilać, bo ma i
tak wygraną w kieszeni. W po-
rzekadle drugim natomiast tkwi
pożyteczna nauka dla tych, któ-
rzy bezkrytycznie korzystają z
treści zawartych w przypadko-
wych źródłach, chociażby w In-
ternecie, a w szczególności wierzą
mediom społecznościowym, trak-
tując je jak Biblię lub serwis in-
formacyjny BBC. 

J acyś naiwni nabrali przeko-
nania, że są właścicielami
wielu milionów złotych, gdy

znaleźli gdzieś w parku kupon
Lotto z trafnie wytypowanymi
liczbami. Dziennikarz Tomasz Lis
i aktor Tomasz Karolak nato-
miast lekkomyślnie uwierzyli
Twitterowi, potraktowawszy in-
ternetowe ćwierkanie jak oficjal-

ną depeszą wiarygodnej agencji
prasowej. I w efekcie musieli prze-
praszać Kingę Dudziankę, córkę
kandydującego na prezydenta
Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy,
zorientowawszy się poniewcza-
sie, że to nie ona wyćwierkała sło-
wa, które obaj jej przypisali na
antenie Telewizji Polskiej. Oka-
zało się bowiem, że równie do-
brze mogliby przypisać obsługu-
jącej telewizyjny stolik Kuby Wo-
jewódzkiego Wodziance przyna-
leżność do zakonu karmelitanek
bosych. 

G dy wiele lat temu byłem
redaktorem naczelnym ty-
godnika “Pasmo”, nie da-

liśmy się nabrać na o wiele wiary-
godniejszy numer. Otóż nadszedł
do nas list napisany na oficjal-
nym druku i podpisany przez ów-
czesnego marszałka-seniora Sej-
mu, dziś już świętej pamięci Alek-
sandra Małachowskiego. Mar-
szałek wynosił nasz tygodnik pod
niebiosa, chwaląc go za treść i for-
mę, a na koniec stwierdził, że by-
łoby dlań wielkim zaszczytem za-
proszenie do redakcji, bo chciałby
się spotkać oko w oko z tak zna-
komitym zespołem dziennikar-
skim. Czujny jak wąż okazał się
wtedy sekretarz redakcji Tomek
Miecik i pokazawszy mi łechcący
naszą próżność panegiryk, za-
miast go dać do gazety, wrzucił
od razu do kosza. 

T ymczasem światłe społe-
czeństwo polskie kupuje o
wiele bardziej prostackie

numery, które przechodzą najła-
twiej, jeśli mają oficjalnie podło-
że religijne. Jednym z nich jest to,
co proponuje - między innymi na
terenie Polski - syryjska mistycz-
ka Myrna Nazzour. Rok temu -
jak wiadomo - namaściła ona cu-

downym olejem dzisiejszego kan-
dydata na prezydenta RP Andrze-
ja Dudę, który przyjął owo na-
maszczenie w czołobitnym przy-
klęku, jakkolwiek nie miał do czy-
nienia z osobą o cechach boskich.
Ale mnie akurat o wiele ciekawsze
wydało się to, że swego czasu
Myrnę, zrodzoną z grekokatolic-
kiego ojca i grekoortodoksyjnej
matki poprosił o wykład Katolic-
ki Uniwersytet Ukrainy, którego
Senat doczekał się choć jednego
prominentnego członka w osobie
polskiego reżysera filmowego
Krzysztofa Zanussiego - jak wyni-
ka z informacji na stronie inter-
netowej tej uczelni. 

Z łośliwi powiadają, że - dla
odmiany - Bronisława Ko-
morowskiego namaścił te-

raz wspomniany już - niezupełnie
charyzmatyczny dziennikarz Ku-
ba Wojewódzki, ale dla wyborców
nie ma to chyba większego znacze-
nia, bo każdy i tak odda swój głos
na kandydata, co do którego od
dawna miał przekonanie. A entu-
zjaści radykalnych zmian politycz-
nych już teraz popatrują w kierun-
ku nadchodzących wyborów parla-
mentarnych, spodziewając się, że i
na tej płaszczyźnie mocno narozra-
bia Paweł Kukiz, którego ma ponoć
wspierać niedawny burmistrz Ur-
synowa Piotr Guział, żeby zrewan-

żować się dolnośląskiemu piosen-
karzowi za pomoc w warszawskim
harcownictwie samorządowym. 

C hoć w tej chwili wydarze-
nia na szczeblu ogólnopol-
skim przysłaniają to, co sta-

nowi pakiet problemów lokalnych
w każdym zakątku kraju, to jed-
nak te problemy nie przestają być
aktualne. W wypadku Ursynowa,
który nawet przed uruchomie-
niem metra miał bardzo dobre roz-
wiązania komunikacyjne, dyspo-
nując przestronnymi wjazdami i
wyjazdami we wszelkie strony,
kwestia ruchu samochodowego
stała się nagle nadzwyczaj palą-
ca. Z jednej strony bowiem bloku-

je się ulica Puławska, z drugiej zaś
- Rzymowskiego. I zatkanie tych
dwu podstawowych arterii powo-
duje transportowy zawał, z które-
go dzielnica nie wyjdzie, dopóki
nie zostanie dokończona autostra-
dowa obwodnica i nie ukończy się
budowania Puławskiej-bis. 

N a dodatek wciąż trwają
targi dotyczące przestron-
nego połączenia komuni-

kacyjnego Ursynowa z Miastecz-
kiem Wilanów i Powsinem. Jak
dotychczas, z Miasteczka można
wspiąć się na Skarpę Ursynowską
tylko wąziutką, jednokierunko-
wą uliczką Orszady, do Powsina
zaś zjechać niewiele szerszym od-
cinkiem specjalnym Podgrzyb-
ków/Gąsek. Najdogodniejszy dla
mieszkańców Wilanowa przejazd
planowanym[M1] dopiero, a blo-
kowanym częściowo przez Osie-
dle Słowików przedłużeniem ulicy
Ciszewskiego - nadal pozostaje we
mgle, mimo że nowy burmistrz
Robert Kempa poczynił energiczne
kroki w celu przyspieszenia tej in-
westycji. Od wilanowskiej strony
natomiast ruszyła ostro budowa
ulicy Nowokabackiej, która na
skarpie przyjmie nazwę Rosnow-
skiego i już za dwa lata ma prze-
jeżdżać tym szlakiem potok aut
jadących z Góry Kalwarii, Kon-
stancina, Piaseczna i z powrotem.
Burmistrz tej drugiej miejscowości
chce wykorzystać tę nową drogę
na Ursynów, uruchamiając wa-
hadłowe połączenie autobusowe
z linią metra, żeby ulżyć miesz-
kańcom uzdrowiska, niemającym
dostępu do trakcji szynowej. Bo
tam, gdzie dwóch buduje, trzeci
najwięcej korzysta. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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W ursynowskim Kościele Wniebowstą-
pienia Pańskiego godnie uczczono 50-le-
cie kapłaństwa długoletniego probosz-
cza – księdza prałata Tadeusza Wojdata.
Mszy świętej przewodniczył metropolita
warszawski, kardynał Kazimierz Nycz.

Ciepłe słowa metropolity pod adresem jubila-
ta kwitowane były przez zebranych rzęsistymi
brawami. Ksiądz kardynał przy okazji przeprosił,
że to on przewodniczy mszy, a nie jubilat, który
w poczuciu skromności za nic nie chciał wystąpić
w tej roli, uważając, że przewodnictwo Kazimie-
rza Nycza będzie najwłaściwszą nobilitacją uro-
czystości. Otworzył ją napisany wiele lat temu
przez Tadeusza Nowaka „Pacierz Ursynowski”,
pięknie zadeklamowany przez jednego z pierw-
szych mieszkańców megaosiedla Ursynów – zna-
komitego aktora Henryka Talara. Obecni na niej
najstarsi ursynowianie z satysfakcją wysłuchali
wspomnień o powstaniu pierwszej parafii na wy-
sokim Ursynowie, o trudnościach w budowie ko-
ścioła przy alei Komisji Edukacji Narodowej 101,
ofiarności parafian i o talencie ks. Wojdata w in-
tegrowaniu lokalnej społeczności. Zdaniem kar-
dynała Nycza, jubilat ma rzadki dar zjednywania
ludzi, który przejawiał i w okresie, gdy sprawował
funkcję proboszcza (1983-2012), i nadal przeja-
wia – już jako ksiądz-senior. 

Ksiądz Wojdat przekonał się, jak bardzo jest lu-
bianą postacią, gdy zobaczył w kościelnych ła-
wach dosłownie wszystkich zaproszonych gości –
w tym orszak kolejnych burmistrzów Ursynowa z
obecnym włodarzem dzielnicy Robertem Kempą
na czele. Nie zabrakło słynnej pisarki Hanny Krall,
która swego czasu była jedną z najważniejszych
postaci dążących do postawienia pierwszej ursy-
nowskiej świątyni. 

Nadzwyczaj liczna była reprezentacja środo-
wiska artystycznego z Ireną Moraczewską, Fran-
ciszkiem Maśluszczakiem, Jerzym Derkaczem,
Fredem Ojdą, Markiem Ałaszewskim, Włodzimie-
rzem Dawidowiczem. Przy akompaniamencie
braw Jerzy Derkacz wręczył jubilatowi sporzą-
dzony przez siebie portret, którego miniaturę,
prezentowaliśmy w poprzednim wydaniu „Pas-
sy”. W części nieoficjalnej w kościele dolnym gra-
tulacjom nie było końca, a bodaj najserdeczniej-
sze złożył ks. Wojdatowi obecny proboszcz para-
fii Wniebowstąpienia Pańskiego – ksiądz Dariusz
Gas. Olbrzymi tort w formie księgi z czekolado-
wym wersetem z Pisma Świętego był celnym uzu-
pełnieniem ceremonii. 

Nam pozostaje tylko życzyć dzisiejszemu „pięć-
dziesięciolatkowi” – w posłudze duszpasterskiej co
najmniej stu lat!

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

Zarząd Dróg Miejskich
zbuduje pasy do lewoskrę-
tów między innymi na
skrzyżowaniu al. KEN i Ci-
szewskiego. To wyjątkowo
ważna i jednocześnie do-
bra informacja, szczegól-
nie, że obecnie jest tam
bardzo niebezpiecznie.

Po licznych apelach miesz-
kańców, władz dzielnicy oraz
ursynowskich radnych wresz-
cie udało się osiągnąć sukces.
Na jednym z najbardziej ruchli-
wych i przy tym najniebez-
pieczniejszych skrzyżowań po-
jawią się wreszcie pasy do skrę-
tu w lewo wraz ze stosowną sy-
gnalizacją świetlną – tak zwa-
nymi lewoskrętami. Wszystko
w ramach dwufazowego pro-
jektu pod lekko mylącą nazwą
„Opracowanie projektu budow-
lano-wykonawczego na dosto-
sowanie do pracy w koordyna-
cji sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu al. KEN – Arty-
stów, drugi etap”. Sama budo-
wa sygnalizacji obejmowała
etap pierwszy. Ale pod tą ta-
jemniczą nazwą kryje się
znacznie więcej. Zarząd Dróg
Miejskich chce objąć koordyna-
cją wszystkie skrzyżowania w
al. KEN na odcinku od Bene-
dykta Polaka do Beli Bartoka, a
także dwa skrzyżowania sąsia-
dujące. Zostaną też wprowa-
dzone liczne zmiany w organi-
zacji ruchu.

„Koordynacja to nic innego
jak dostosowanie programów
sygnalizacji świetlnej do natę-
żenia ruchu, zamówimy nowe
programy. Sygnalizacja w peł-
nej akomodacji z przyciskami
przywołania sygnału zielone-
go dla pieszego, z detekcją ro-
werową oraz sygnalizacją
dźwiękową dla osób z dysfunk-
cją wzroku. Na pięciu skrzyżo-
waniach wydzielimy fazy do
skrętu w lewo, aby kierowcy
mogli wykonać zmianę kierun-
ku jazdy bezkolizyjnie” – infor-
muje ZDM.

Poniżej przedstawiamy wykaz
skrzyżowań objętych koordyna-
cją przez ZDM oraz zmian, jakie
obiecuje wprowadzić:

1) Na skrzyżowaniu al. KEN –
Beli Bartoka: tu dostosujemy
długości cykli programów sygna-
lizacji i godziny ich pracy;

2) Na skrzyżowaniach al. KEN
– Dzwonnicza, KEN – Polinezyj-
ska, KEN – Polaka: dostosujemy
długości cykli programów sygna-
lizacji i godziny ich pracy oraz
warunki czasowe w sygnaliza-
cjach akomodacyjnych.

3) Na skrzyżowaniu al. KEN –
Herbsta – Jastrzębowskiego wy-
konamy projekt sygnalizacji
świetlnej, uwzględniający wy-
dzielenie faz do skrętu w lewo.

4) Na skrzyżowaniu al. KEN –
Ciszewskiego wykonamy projekt
sygnalizacji świetlnej, uwzględ-
niający wydzielenie faz do skrę-
tu w lewo  

5) Na skrzyżowaniu al. KEN –
Gandhi wykonamy projekt sy-
gnalizacji świetlnej, uwzględnia-

jący wydzielenie faz do skrętu
w lewo.

6) Na skrzyżowaniu Gandhi
– Cynamonowa wykonamy pro-
jekt sygnalizacji świetlnej,
uwzględniający wydzielenie faz
do skrętu w lewo.

7) Na skrzyżowaniu Ciszew-
skiego – Cynamonowa wykona-
my projekt sygnalizacji świetl-
nej, uwzględniający wydziele-
nie faz do skrętu w lewo.

Obecnie ZDM jest w fazie
ogłaszania przetargu na wyko-
nanie projektu. Następnie będzie
trzeba ogłosić kolejny przetarg
– tym razem na wyłonienie wy-
konawcy prac. Zanosi się na to,
że mieszkańcy będą musieli jesz-
cze trochę poczekać, ale…

– Chcielibyśmy, aby wszelkie
prace przy powyższych skrzyżo-
waniach zakończyły się jeszcze
w tym roku. Wszystko zależy od
procedur przetargowych – mówi
Karolina Gałecka, rzecznik ZDM.

A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h
a . c z e c h @ p a s s a . w a w . p l

Wzruszający jubileusz ks. Tadeusza Wojdata

Kościół trząsł się od braw! Będą lewoskręty na KEN!
Czy to usprawni ruch na Ursynowie?

Mieszkańcy ul. Benedykta Polaka kontra autorka projektu nowej lokalizacji bazarku

Targi o targowisko trwają

Miała być dyskusja, zro-
dziła się wielka awantu-
ra. Wszystko przez projekt
do budżetu partycypacyj-
nego, który zakłada wybu-
dowanie targowiska przy
Benedykta Polaka. Miesz-
kańcy pobliskich bloków
nie zgadzają się z projek-
tem i bojkotują pomysł
Małgorzaty Siarkiewicz. 

W minioną niedzielę po raz
kolejny w klubokawiarni Local
zorganizowano dyskusję na te-
mat projektów złożonych do bu-
dżetu partycypacyjnego. Tym
razem dyskusja dotyczyła tylko
jednego z wielu, a mianowicie
utworzenia targowiska na dział-
ce przy Benedykta Polaka. Na

spotkanie przyszło wielu miesz-
kańców, którzy w sposób zde-
cydowany sprzeciwiali się po-
mysłowi. 

Autorka projektu – Małgorza-
ta Siarkiewicz, która jednocze-
śnie jest w obecnym zarządzie
dotychczasowego Targowiska
na Dołku, mieszczącego się przy
Płaskowickiej, nie miała nawet
szans na dokładne przedstawie-
nie swojego pomysłu. Nie po-
zwolili jej na to mieszkańcy, któ-
rzy jeszcze zanim rozpoczęło
się spotkanie, wyrażali stanow-
czy sprzeciw. 

Pani Małgorzata stworzyła
projekt, który zakładał wybudo-
wanie 30 – 40 nowoczesnych
pawilonów handlowych wzdłuż

al. KEN na wysokości Benedyk-
ta Polaka. Chciała o swoim po-
myśle podyskutować, bo jak
twierdziła, każdy ma prawo do
zgłaszania swojej wizji, a ona
miała właśnie taką… Autorka
ze spokojem próbowała wyja-
śnić, na czym miałby polegać jej
pomysł. Została jednak – deli-
katnie rzecz ujmując – zaatako-
wana w sposób co najmniej nie-
kulturalny. 

Mieszkańcy zarzucali autorce,
że próbuje przeforsować pomysł
utworzenia przed ich oknami
tymczasowego bazaru na czas
budowy Południowej Obwodni-
cy Warszawy, co jest propozycją
kupców Targowiska na Dołku.
Na takie rozwiązanie mieszkań-

cy się kategorycznie nie zgadza-
ją. Twierdzą, że bazar sprowadzi
na nich same kłopoty – szczury,
śmieci, smród, hałas i zator ko-
munikacyjny na osiedlu.

– Pani wizja jest dla pani, a
nie dla nas – krzyczeli zbulwer-
sowani mieszkańcy.

Autorka zaś spokojnie odpo-
wiadała, że mają oni prawo do
własnego zdania, tak jak ona. 

Cała awantura sprowadziła
się do sprawy podstawowej, czy-
li przeniesienia Targowiska na
Dołku na ulicę Benedykta Pola-
ka. W tę ostrą dyskusję włączył
się Piotr Skubiszewski z Naszego
Ursynowa, który zapewniał, że
stowarzyszenie zrobi wszystko,
aby targowisko przy Benedykta
Polaka nie powstało. 

– W ubiegłym roku składali-
śmy petycję do prezydent m. st.
Warszawy. Podpisało się wów-
czas prawie 500 osób. Do tej po-
ry nie otrzymaliśmy odpowiedzi
– mówili mieszkańcy. 

Tymczasem kupcy robią swo-
je. W kwietniu tego roku wystą-
pili oni o wydanie warunków
zabudowy dla tego terenu. Jeże-
li je otrzymają, bazarek przy Be-
nedykta Polaka ma dużą szansę
powstać.

Oczywiście, w dyskusji poja-
wił się temat innych lokalizacji
dla targowiska. Jednak wszyst-
kie dotychczasowe propozycje
są nierealne…

Lokalizacja naprzeciwko stra-
ży pożarnej – to teren należący

do SGGW. Uczelnia nie zgodzi-
ła się na jego dzierżawę przez
kupców. Ponadto to właśnie tam
ma przebiegać trasa POW. W do-
datku brakuje tu mediów – prą-
du, kanalizacji, wody.

Lokalizacja za Megasamem –
pomysł może i nie jest zły, ale tu
od kilku lat toczy się spór o wła-
sność gruntu pomiędzy spół-
dzielnią a miastem – więc to
miejsce odpada.

Lokalizacja przy Pileckiego
obok Areny Ursynów – teren
ogromny, mało inwazyjny w do-
brym komunikacyjnie miejscu,
ale… tu toczy się postępowanie.
Znaleźli się właściciele, którzy
chcą teren odzyskać.

Lokalizacja na tyłach siedziby
Urzędu Dzielnicy – teren jest
objęty pozwoleniem na budo-
wę Domu Kultury i budować tu
nie można. Nie zezwalają na to
przepisy.

Działka po tak zwanym For-
tepianie – teren jest wydzierża-
wiony przez kupców – inwesto-
rów, którzy chcą tam budować
coś na wzór galerii handlowej.
Prace mają się rozpocząć w tym
roku.

Wszystkie te lokalizacje są
zatem nierealne. Gdzie więc
przenieść targowisko? Do tej
pory nikt nie wskazał takiej lo-
kalizacji, która byłaby dogodna
dla klientów i nie była uciążliwa
dla mieszkańców. Spór między
mieszkańcami ulicy Benedyk-
ta Polaka a kupcami narasta.

W całym konflikcie nie można
zapominać, że są też tacy
mieszkańcy dzielnicy, którzy
nie widzą niczego złego w prze-
niesieniu targowiska na spor-
ny teren.

– Bazar jest potrzebny. Robię
tam zakupy prawie codziennie.
Nie przeszkadzałoby mi to, że
znajduje się on przy Polaka –
mówiła jedna z ursynowianek,
mieszkanka ulicy Migdałowej.
Jej pogląd został natychmiast
zbombardowany krzykami i
niegrzecznymi komentarzami
ze strony mieszkańców Bene-
dykta Polaka. 

Złotego środka na rozwiąza-
nie całej tej sytuacji na razie nie
ma. Sam burmistrz dzielnicy tak-
że nie chce się angażować w tę
sprawę. 

– Kupcy są prywatnym pod-
miotem i nie widzę powodów,
dla których mamy wskazywać
im konkretne miejsce do pro-
wadzenia działalności. To nie
jest rola urzędu dzielnicy. My
możemy wskazywać tereny,
które są dostępne i kupcy mogą
na to liczyć. Ale nie będziemy
prowadzić ich spraw – mówi
burmistrz Robert Kempa. 

Mieszkańcy Benedykta Pola-
ka nie mają zamiaru się podda-
wać. Właśnie są w trakcie two-
rzenia komitetu, który stanie w
obronie terenu zielonego
wzdłuż al. KEN. 

A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h
a . c z e c h @ p a s s a . w a w . p l



5



6

Dobiega końca moderni-
zacja starej części Termi-
nala A na Lotnisku Chopi-
na. Najnowocześniejszy te-
go typu obiekt w Polsce w
przyszłym tygodniu zosta-
nie oddany do użytku pa-
sażerów. 

Nowy terminal zastąpi stary
budynek znany ze swojego cha-
rakterystycznego “buraczkowe-
go” dachu i stworzy z obecnie
używaną częścią terminala jed-
nolitą całość zintegrowaną pod
względem architektonicznym,
technicznym i funkcjonalnym.

Powierzchnia nowego obiek-
tu wynosi ponad 60 tys. m kw.
(po połączeniu z obecnie użytko-
waną częścią Terminal A będzie
miał powierzchnię całkowitą
154,5 tys. m kw). W procesie
modernizacji praktycznie w ca-
łości została wykorzystana kon-
strukcja nośna starego obiektu.
Wymianie uległa natomiast ko-
puła i wyposażenie budynku.
Wybudowana została także do-
datkowa kondygnacja z przezna-
czeniem na biura. Obecnie nowy
terminal liczy siedem kondygna-
cji (pasażerowie będą mieli do-
stęp do trzech z nich). 

- Wszystkie te zmiany zwięk-
szą komfort obsługi pasażerów i
przepustowość portu, która w
ciągu najbliższych 15 lat może
osiągnąć poziom 20 mln osób
rocznie. Dzięki temu nasze lotni-
sko ma szansę stać  się najważ-
niejszym i największym portem
w Europie Środkowej - mówi Mi-
chał Kaczmarzyk, dyrektor Lot-
niska Chopina w Warszawie.

Koszt modernizacji termina-
la sięga 400 mln złotych. Około
30 procent kosztów pokrywa do-

finansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko. Generalnym
Wykonawcą modernizacji jest
Konsorcjum HOCHTIEF Polska
S.A. i HOCHTIEF Solutions AG. 

Do dyspozycji pasażerów w
nowej części terminala będzie
48 stanowisk check-in. W no-
wych halach odlotów i przylo-
tów znajdą się też  kasy linii lot-
niczych, dodatkowe stanowiska
biur podróży, nowe stanowiska
wypożyczalni samochodów, a
także biura linii lotniczych.

Nowy terminal niesie obietni-
cę krótszego czasu oczekiwania

na kontrolę bezpieczeństwa. Dla
pasażerów będzie dostępnych do-
datkowych 9 punktów kontroli
bezpieczeństwa. Komfort podróż-
nych w znaczący sposób podnie-
sie bezpośrednie połączenie ze
stacją kolejową. Przejście pod-
ziemne z hali do stacji kolejowej
oznacza, że w drodze do pociągu
nie trzeba opuszczać budynku.
Jest to szczególnie istotne przy
brzydkiej pogodzie i dla pasaże-
rów z dużą ilością bagażu. 

Eleganckie sklepy i restauracje 
W nowej części terminala po-

wstaną dwa nowe salony Exe-
cutive Lounge, każdy o po-

wierzchni ok. 500 m kw., po-
mieszczenia modlitwy i medy-
tacji dla różnych religii i ambula-
torium. Do dyspozycji pasaże-
rów oddana zostanie powierzch-
nia handlowa licząca prawie trzy
tysiące m kw., na której zaaran-
żowanych zostanie 15 nowych
sklepów. 

Lotnisko Chopina wzbogaci
się o sklepy z typowym asorty-
mentem duty free, czyli alkoho-
lem, papierosami i kosmetyka-
mi. W pasażu handlowym ulo-
kuje się 25 nowych lokali usługo-
wych, w tym 10 gastronomicz-
nych, bank, kantory, bankomaty
i maszyny vendingowe. 

Na lotnisku znajdą się sklepy
znanych i ekskluzywnych ma-
rek, m.in. Victoria’s Secret, Er-
menegildo Zegna, Emporio Ar-
mani, Salvatore Ferragamo i
Ralph Lauren. Zupełną nowo-
ścią będzie lotniskowy salon
Samsunga (jeden z nielicznych
na świecie) z najnowszą ofertą
tej firmy. Pojawi się również du-
ży sklep z ubraniami i zabawka-
mi dla dzieci oraz wyborem sło-
dyczy M&M’s. 

Lotnisko Chopina poszerzy
także swoją ofertę gastronomicz-
ną. Nowa powierzchnia pozwo-
li na umieszczenie na Lotnisku
Chopina oczekiwanych przez
wielu pasażerów restauracji ty-
pu fast food m.in. restauracja
McDonald’s. Pojawią się też no-
we kawiarnie Espressamente Il-
ly i McCafé oraz kawiarnia Bre-
ad&Co z rozszerzoną ofertą. Mi-
łośnicy dań restauracyjnych bę-
dą mogli skorzystać z oferty re-
stauracji The Flame i Misa. 

Nowością w warszawskim por-
cie będzie strefa food court z trze-
ma lokalami ze zróżnicowaną
ofertą obejmującą dania fast food,
kuchnię włoską i kuchnię polską.
Wszystkie te lokale będą działały
we wspólnym systemie płatno-
ści, co pozwoli na elastyczny wy-
bór posiłków przez pasażerów. 

Najbardziej wyczekiwane
Ciekawostkę stanowi innowa-

cyjne w skali światowej dla lot-
nisk rozwiązanie: elektrownia
słoneczna na dachu, która w mo-
mencie projektowania była naj-
większym tego typu obiektem w
Polsce. Panele z ogniwami foto-
woltaicznymi pokrywające 80
procent części dachu (7 tys. m

kw.) terminala umożliwią kon-
wersję energii promieniowania
słonecznego w energię elek-
tryczną i wyprodukują dla lot-
niska rocznie blisko jeden me-
gawat prądu (98,95 MWh). Ich
podstawową funkcją będzie to-
pienie śniegu.

Ku uciesze warszawiaków i tu-
rystów ponownie zostanie
otwarty taras widokowy, który
w związku z remontem za-
mknięty został w 2010 roku. Ta-
ras będzie dostępny dla osób nie-
pełnosprawnych, gdyż dociera
do niego winda, czego nie było
pięć lat temu. W pobliżu tarasu
znajdzie się też kawiarnia i sklep
z pamiątkami. 

Dalsze zmiany w planach
Oddanie zmodernizowanej

części Terminala A nie wieńczy
planowanych zmian na Lotnisku
Chopina. Rozbudowa budynku
pozwoli na zwiększenie przepu-
stowości lotniska do 20 mln pa-
sażerów rocznie, a także spowo-
duje wzrost znaczenia Warszawy
jako portu przesiadkowego. Już
teraz 15 procent pasażerów to
osoby w tranzycie. 

- Będziemy w dalszym ciągu
rozbudowywać lotnisko. Po-
wstaną nowe drogi kołowania i
płyty postojowe, które zwiększą
przepustowość pola manewro-
wego i poprawią warunki ob-
sługi naziemnej samolotów. W
2015 r. jesteśmy przygotowani
do obsługi 11 milionów pasaże-
rów, a najdalej za pięć lat bę-
dziemy gotowi do obsłużenia 20
mln osób rocznie - zapewnia Mi-
chał Kaczmarzyk, dyrektor Lot-
niska Chopina w Warszawie. 

y b y

Koniec modernizacji starej części Lotniska Chopina

Nowy terminal – nowe możliwości 
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Wywiad z Oktawią Kawęcką, wybitną wokalistką i kompozytorką, potrafiącą łączyć operę z jazzem

Artystka i do tańca, i do różańca
MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: CCzzyy

jjuużż oodd ddzziieecckkaa bbyyłłaa ppaannii sskkaazzaannaa
nnaa mmuuzzyykkęę??

OOKKTTAAWWIIAA KKAAWWĘĘCCKKAA:: Nie
wiem, czy akurat skazana, ale
chyba mogę powiedzieć, że było
to moje przeznaczenie. Muzyka
zawsze mnie otaczała. 

BByyłł ww ttyymm ppaalleecc bboożżyy,, cczzyy rraa-
cczzeejj pprrzzyyppaaddkkoowwyy zzbbiieegg ookkoo-
lliicczznnoośśccii??

W moim domu rodzinnym nie
dało się nie kochać muzyki i sztu-
ki, ponieważ rodzice są bardzo
umuzykalnieni. Mama śpiewała
klasycznie, a tata jest muzycz-
nym naturszczykiem. Oboje ma-
ją słuch absolutny. A więc muzy-
ka była dla mnie czymś nie do
uniknięcia. I w duchu muzycz-
nym wyrastałam. 

JJaakkiiee bbyyłłyy ppaannii ppiieerrwwsszzee pprróó-
bbyy wwookkaallnnee ii iinnssttrruummeennttaallnnee??

Mam upamiętniony występ,
gdy byłam czterolatką i tańczy-
łam ostro, gimnastycznie, bo ro-
biłam nawet szpagaty. Jeśli cho-
dzi o pierwsze instrumenty mu-
zyczne, to trudno mi cokolwiek
wymienić, bo to były jakieś za-
bawki dla przedszkolaczków, ale
potem to już był fortepian i flet
poprzeczny. 

AA kkiieeddyy ppoommyyśśllaałłaa ppaannii nnaa ssee-
rriioo oo kkaarriieerrzzee wwookkaalliissttkkii??

Ta myśl zawsze mnie nurto-
wała. Już od dziecka wiedzia-
łam, że będę śpiewać. 

TTaakk ssiięę zzłłoożżyyłłoo,, żżee ww ookkrreessiiee
ppaannii ddzziieecciińńssttwwaa mmuuzzyykkaa ii śśppiieeww
zzeesszzłłyy ww eedduukkaaccjjii sszzkkoollnneejj nnaa
ddaallsszzyy ppllaann.. TTyymm bbaarrddzziieejj mmoożż-
nnaa ppooddzziiwwiiaaćć cchhęęćć rroozzwwiijjaanniiaa ttaa-
lleennttuu wwłłaaśśnniiee nnaa ttyymm ppoolluu......

Czytałam kiedyś czyjeś wspo-
mnienia z dawnych lat i czego
się dowiedziałam? Otóż zaraz
po wojnie mówiło się o arty-
stach: nie dość, że nic nie robią,
to jeszcze sobie śpiewają. Tym-
czasem artysta to przepiękny za-
wód, choć związany z bardzo
ciężką pracą. Ten zawód spra-
wia mi niesamowitą przyjem-
ność, a dodatkową satysfakcję
mam z nauczania młodzieży. Nie
ma nic fajniejszego niż widzieć,
że rzeczy, do których sama do-
szłam, mogę przekazać swoim
uczniom i studentom. Bo uczę
osoby w wieku od trzech do trzy-
dziestu lat. 

CCzzyy nniiee cciieerrppiiaałłaa ppaannii nnaa sswwoo-
iissttee rroozzddwwoojjeenniiee jjaaźźnnii,, wwyybbiiee-
rraajjąącc mmiięęddzzyy ttaakk zzwwaannąą mmuuzzyy-
kkąą ppoowwaażżnnąą aa rroozzrryywwkkoowwąą,, eess-
ttrraaddoowwąą??

Wbrew pozorom ja wciąż ba-
zuję na muzyce poważnej. Obec-
nie realizuję przewód doktorski
z muzyki klasycznej i w niej za-
wsze się kształciłam. Wiem jed-
nak, że ilekroć wracałam z za-
jęć w akademii do domu, w mo-
jej duszy odzywał się jazz. Wią-
że się on z improwizacją, która
bardzo mi odpowiada. Nie bę-
dę ukrywała, że uwielbiam też
muzykę rozrywkową, pociąga
mnie rytm, który zresztą w mu-
zyce klasycznej odgrywa rów-
nież niebagatelną rolę. Zapomi-
na się, że nawet muzyka baroko-
wa była bardzo rytmiczna. 

DDzziiśś mmaammyy wwiieellee uuddaannyycchh
ttrraannssppoozzyyccjjii kkllaassyykkii ww kkoonnwweenn-
ccjjii jjaazzzzoowweejj.. NNiiee ttaakk ddaawwnnoo zzaa-
cchhwwyycciiłłoo mmnniiee ppoossppóóllnnee wwyykkoo-
nnaanniiee jjeeddnneeggoo zz uuttwwoorróóww FFrryy-
ddeerryykkaa CChhooppiinnaa pprrzzeezz ttrriioo AAnn-
ddrrzzeejjaa JJaaggooddzziińńsskkiieeggoo ii OOrrkkiiee-
ssttrręę KKaammeerraallnnąą FFiillhhaarrmmoonniiii NNaa-
rrooddoowweejj......

Cieszę się, że się to panu podo-
bało i myślę, że słysząc tę trans-
pozycję, Chopin też by się cie-
szył, bo sam był przecież wiel-
kim improwizatorem, podobnie
jak poeta Adam Mickiewicz. W
ich czasach spotkania artystów i
wspólne improwizowanie było
czymś na porządku dziennym.

Dotyczyło to i spontanicznego
recytowania, i komponowania
muzyki. 

CCzzyy nniiee uuwwaażżaa ppaannii,, żżee CChhooppiinn
- zzee sswwooiimm tteemmppeemm rruubbaattoo - bbyyłł
jjaakkbbyy pprreekkuurrssoorreemm jjaazzzzuu zz jjeeggoo
cchhaarraakktteerryyssttyycczznnąą ssyynnkkooppąą??

Całkowicie się z panem zga-
dzam. Ale zdaję też sobie spra-

wę, że Chopin był kimś napraw-
dę wielkim, był geniuszem. Jeśli
więc ktoś próbuje improwizo-
wać na kanwie muzyki Chopi-
na, ale, niestety, Chopinem nie
jest, to wychodzi to nieszczegól-
nie. Niemniej, cieszy mnie, że
próbuje się dziś przetwarzać na
nowoczesną modłę wspaniałą
muzykę chopinowską. Bo te pró-
by najlepiej świadczą o wielkości
tej muzyki i talencie Fryderyka,
wciąż inspirującego innych mi-
mo upływu lat.  

BByyćć mmoożżee ttoo bbłłąądd,, żżee mmłłooddyymm
lluuddzziioomm kkaażżee ssiięę ssłłuucchhaaćć CChhooppii-
nnaa ww sszzttyywwnnyymm nnaassttrroojjuu,, ggddyy
cczzłłoowwiieekk jjeesstt ppoodd kkrraawwaatteemm aallbboo
ppoodd mmuusszzkkąą.. AA pprrzzeecciieeżż CChhooppiinn
ttoo bbyyłł lluuzzaakk,, kkttóórryy nniieecchhęęttnniiee
kkoonncceerrttoowwaałł,, uuwwiieellbbiiaałł zzaa ttoo ggrryy-
wwaaćć ddoo ttaańńccaa ii bbaawwiićć ttoowwaarrzzyy-
ssttwwoo ww ssaalloonnaacchh......

To prawda, był wielkim impro-
wizatorem o nieprawdopodob-
nej energii. Życzyłabym naszym
akademiom muzycznym, żeby
w duchu Chopina stały się ośrod-
kami takiej żywej, spontanicznej
muzyki, a nie tylko placówkami
naukowymi. Bo zawsze tak było,
że nowy rodzaj muzyki, nowe
trendy najpierw pojawiały się w
praktyce, a dopiero potem zaczy-
nali o tym pisać teoretycy. Oby
nowa muzyka powstawała za-
tem - również w warunkach aka-

demickich. Bo tak jakoś jest, że
już od dawna profesjonaliści nie
wymyślili w muzyce nic nowe-
go, a nowości są wyłącznie dzie-
łem nurtu amatorskiego. 

CCiieekkaawwee rreefflleekkssjjee,, aallee mmoożżee
bbuuddzziićć ppeewwnnee zzddzziiwwiieenniiee,, żżee ttaakk
mmłłooddaa aarrttyyssttkkaa mmaa sskkłłoonnnnoośśćć ddoo
jjaazzzzuu,, kkttóórryy ww ppaannii ppookkoolleenniiuu

jjuużż nniiee jjeesstt ttaakk mmooddnnyy jjaakk ww mmoo-
iimm,, ssttaarruucchhaa,, wwyycchhoowwaanneeggoo nnaa
aauuddyyccjjaacchh WWiilllliissaa CCoonnoovveerraa ww
GGłłoossiiee AAmmeerryykkii......

Jeśli chodzi o mnie, to kocham
różną muzykę i różną muzykę
śpiewam, nie zamykam się na
nic. Najkrócej mówiąc, odpowia-
da mi i muzyka do tańca, i muzy-
ka do różańca. A tak w ogóle to
jest albo muzyka dobra, albo zła. 

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee oossoobbaa,, kkttóó-
rraa ttaakk wwssppaanniiaallee śśppiieewwaa ii ggrraa,,
rróówwnniieeżż śśwwiieettnniiee ttaańńcczzyy......

Dziękuję bardzo. Rzeczywi-
ście uwielbiam tańczyć. 

AA ttoo rrzzaaddkkoośśćć ww ddzziissiieejjsszzyymm
ppookkoolleenniiuu,, bboo pprrzzeecciieeżż ggddyy zzaa-
cczzęęłłaa ssiięę eeppookkaa pprrzzeessttęęppoowwaanniiaa
zz nnooggii nnaa nnooggęę ww ddyysskkootteekkaacchh,,
lluuddzziiee zzaappoommnniieellii,, jjaakk ssiięę nnaa-
pprraawwddęę ttaańńcczzyy......

Przypomnę więc, że cudow-
na wokalistka jazzowa Ella Fit-
zgerald zaczynała karierę od tań-
ca. A ja w każde wakacje organi-
zuję warsztaty wokalno-tane-
czne na warszawskiej Starówce
i serdecznie na nie zapraszam
wszystkich, którzy kochają ta-
niec i śpiew. 

WWiieemm,, żżee jjeesstt ppaannii sszzcczzeeggóóll-
nniiee zzaaiinntteerreessoowwaannaa ppiieeśśnniiaammii
SSttaanniissłłaawwaa MMoonniiuusszzkkii.. SSkkąądd ttoo
ssiięę wwzziięęłłoo uu eennttuuzzjjaassttkkii jjaazzzzuu??
TToo jjaakkbbyy jjeeddnnoośśćć pprrzzeeccii-
wwiieeńńssttww......

Moim zdaniem, pieśni Mo-
niuszki są po prostu piękne. A to
nasza narodowa muzyka.
Ostatnio słyszałam nawet Mo-
niuszkę śpiewanego po francu-
sku i w tym języku on również
świetnie wypada. Gdy obser-
wuję moich uczniów, odnoszę
wrażenie, że zbyt małą wagę
przywiązuje się u nas do popu-
laryzowania i polskiej muzyki, i
polskiego języka. Jestem tym
zaniepokojona. Dlatego, nie
stroniąc od innych języków, sta-
ram się w swoich występach
kłaść nacisk na język polski. 

TTrruuddnnoo ssiięę zz ppaanniiąą nniiee zzggoo-
ddzziićć,, ggddyy ttaakkaa mmooddaa nnaassttaałłaa ww ttee-
lleewwiizzjjii,, żżee nnaawweett ww kkoonnkkuurrssaacchh
wwyyłłaanniiaajjąąccyycchh ddzziieecciięęccee ttaalleennttyy
wwookkaallnnee ssłłyysszzyy ssiięę ggłłóówwnniiee ppiioo-
sseennkkii ww jjęęzzyykkuu aannggiieellsskkiimm ii ttoo zz
nnaaddeerr pprroossttaacckkiimmii tteekkssttaammii,, ppoodd-
cczzaass ggddyy jjeesstt ttyyllee zznnaakkoommiittyycchh
tteekkssttóóww ppoo ppoollsskkuu......

W moim przekonaniu osoby
tworzące te programy powinny
sobie przypomnieć, że są Polaka-
mi i że konkursy odbywają się
w Polsce. No i pozostaje jeszcze
kwestia, kto zarabia na promocji
określonych utworów. 

PPoowwrróóććmmyy mmoożżee ddoo ppaannii
ddzziiaałłaallnnoośśccii.. JJaakkii tteemmaatt mmaa ddyy-
sseerrttaaccjjaa ddookkttoorrsskkaa OOkkttaawwiiii KKaa-
wwęęcckkiieejj??

Brzmi on “Z pozdrowieniem
anielskim przez wieki. Różnice
wykonawcze na podstawie wy-
branych utworów Ave Maria”.
Bo większość wielkich kompo-
zytorów podejmowało ten temat
muzyczny. Co ciekawe, Ave Ma-
ria pojawia się i w muzyce kla-
sycznej, i w musicalach, i nawet
w hip-hopie. Dlatego odpowied-
ni zestaw utworów dołączę na
płycie do mojej pracy doktor-
skiej. Przy okazji piszę o różnych
technikach wykonawczych w
śpiewie. 

SSkkoorroo jjuużż ppoojjaawwiiłł ssiięę mmoottyyww
AAvvee MMaarriiaa,, ttoo zzaappyyttaamm,, cczzyy lluu-
bbii ppaannii bbrrzzmmiieenniiee kkoośścciieellnnyycchh
oorrggaannóóww......

Wprost uwielbiam. Dźwięk
organów jest piękny, zwłaszcza
w wielkich kościołach. A w ogó-
le to z mojego punktu widzenia
w kościołach śpiewa się przecu-
downie, niezależnie od tego, czy
śpiewana jest akurat muzyka
klasyczna, czy gospel. Może ko-
goś moje porównanie nieco zdzi-
wi, ale przyznam się, że z taką
samą przyjemnością śpiewam i
pod prysznicem, i w kościele,
choć w tym drugim wypadku to
dużo trudniejsze zadanie, ponie-
waż trzeba mieć świadomość,
jak nasz głos się rozchodzi.

DDaałłaa ppaannii oossttaattnniioo zzaacchhwwyyccaa-
jjąąccyy kkoonncceerrtt ww SSttuuddiiuu iimmiieenniiaa
AAggnniieesszzkkii OOssiieecckkiieejj PPoollsskkiieeggoo
RRaaddiiaa.. MMooggęę ppoopprroossiićć oo ppaarręę
ssłłóóww nnaa tteemmaatt zznnaakkoommiitteeggoo zzee-
ssppoołłuu aakkoommppaanniiuujjąącceeggoo??

Miałam wielką przyjemność,
występując z zespołem pianistki

Karoliny Kowalczewskiej, która
jest również kompozytorką. Gra-
liśmy i śpiewaliśmy dla słuchaczy
Polskiego Radia na całym Świe-
cie. To było dla nas niezapomnia-
ne przeżycie. 

PPoozzoossttaajjee mmii ttyyllkkoo ppooddzziięękkoo-
wwaaćć,, żżee ww wwyywwiiaaddzziiee,, kkttóórreeggoo
ppoo kkoonncceerrcciiee uuddzziieelliiłłaa ppaannii ww
nnooccnneejj aauuddyyccjjii KKaazziimmiieerrzzaa KKoo-
wwaallsskkiieeggoo ww PPrrooggrraammiiee PPiieerrww-
sszzyymm PPRR,, ppaaddłłaa nnaazzwwaa nnaasszzeeggoo
ttyyggooddnniikkaa,, ddzziięękkii cczzeemmuu mmyy
rróówwnniieeżż zzoossttaalliiśśmmyy wwyypprroommoo-
wwaannii nnaa ccaałłyy śśwwiiaatt......

To ja dziękuję, że znalazł pan
czas, żeby przyjść do Studia
Agnieszki Osieckiej i wysłuchać
koncertu. 

WWiieemm,, żżee mmiieesszzkkaa ppaannii jjeeddnnąą
nnooggąą ww WWaarrsszzaawwiiee,, aa ddrruuggąą ww
LLoonnddyynniiee.. ZZaatteemm cciieekkaaww jjeesstteemm,,
jjaakkiiee mmiieejjssccaa zzwwiiąązzaannee zz mmuuzzyy-
kkąą ssąą ppaannii nnaajjbblliiżżsszzee??

Na pewno Londyn, gdzie spę-
dzam dużą część roku. Nato-
miast, jeśli chodzi o natchnienie
muzyczne, bardzo dobrze się
czuję w Asyżu, bowiem cała at-
mosfera Włoch, nawet samo po-
wietrze sprawiają, że mój głos
od razu brzmi lepiej. 

CCzzyy mmaa ppaannii sswwoojjee wwzzoorryy oossoo-
bboowwee,, sswwooiicchh iiddoollii nnaa ggrruunncciiee
sszzeerrookkoo ppoojjęętteejj wwookkaalliissttyykkii??

Takim wzorem zawsze była
dla mnie Anna German. Gdy o
tym teraz mówię, wiele osób
śmieje się ze mnie, dodając: Ger-
man? Jej to moja babcia słucha-
ła. Ale cóż poradzę, aktualnych
wzorców akurat nie mam. Ze
śpiewaków starszych pokoleń
wymieniłabym natomiast Jana
Kiepurę. 

AA ggddyybbyy pprrzzyysszzłłoo iimmpprroowwiizzoo-
wwaaćć zz iinnnnyymmii mmuuzzyykkaammii,, ttoo ww
cczzyyiimm ttoowwaarrzzyyssttwwiiee OOkkttaawwiiaa KKaa-
wwęęcckkaa cczzuułłaabbyy ssiięę nnaajjlleeppiieejj??

Trudno mi powiedzieć, bo o
wszystkim decyduje przypadek.
Parę tygodni temu byłam w
pewnej knajpce w Londynie.
Grali tam zupełnie nieznani,
młodzi muzycy i powiem szcze-
rze, że chętnie zagrałabym z ni-
mi nawet na bezludnej wyspie.
Tak to już bywa, że niekoniecz-
nie najpiękniejsza muzyka tra-
fia do renomowanych sal kon-
certowych. 

CCzzyy dduużżoo cczzaassuu ppoośśwwiięęccaa ppaa-
nnii nnaa kkoommppoonnoowwaanniiee??

Komponuję nawet będąc w
drodze. A także w nocy. 

CCzzyy rróówwnniieeżż ppoodd pprryysszznniicceemm??
Oczywiście, pomysły muzycz-

ne mogą się pojawić w każdym
czasie i miejscu. 

SSkkąądd ssiięę wwzziięęłłyy ppaannii aalliiaannssee zz
PPiioottrreemm RRuubbiikkiieemm??

Uczę w jego szkole muzycz-
nej w Warszawie i tak natural-
ną koleją rzeczy rozwija się
współpraca. Jego pomysłem jest
też przedszkole muzyczne,
otwarte przy Domaniewskiej,
niedaleko Galerii Mokotów.
Bardzo je wszystkim polecam,
ponieważ dzieci uczą się tam
nie tylko muzyki, ale również
języków obcych. 

BBaarrddzzoo cczzęęssttoo ssłłuucchhaamm ppaannii
wwee wwssppoommnniiaanneejj aauuddyyccjjii KKaazzii-
mmiieerrzzaa KKoowwaallsskkiieeggoo.. CCzzyy ppaannii
wwiiee,, żżee oonn zzaacczzyynnaałł oodd mmuuzzyykkii
rroozzrryywwkkoowweejj,, zzaanniimm zzaacczząąłł śśppiiee-
wwaaćć uuttwwoorryy mmuuzzyykkii kkllaassyycczznneejj??

A to ciekawe, myślałam że
było odwrotnie. Bardzo go ce-
nię za różnorodność repertu-
aru i za jego niesamowitą ener-
gię życiową. 

NNaajjwwiięękksszzee mmaarrzzeenniiee zzaawwoo-
ddoowwee OOkkttaawwiiii KKaawwęęcckkiieejj......

Wszystkie swoje marzenia sta-
ram się powoli realizować. Naj-
ważniejsze jednak, żeby być
szczęśliwym, robiąc to, co się ko-
cha i jednocześnie pozwolić so-
bie na godne życie. I tego wszyst-
kim życzę. 

OOKKTTAAWWIIAA KKAAWWĘĘCCKKAA (pseudonim artystyczny “Octavia”), urodzona w 1985 roku w Radomiu.
Wybitna wokalistka, flecistka, kompozytorka i producentka muzyczna. Absolwentka warszawskie-
go Uniwersytetu Muzycznego (gdzie obecnie wykłada) i Podyplomowego Studium Jazzowego im.
Henryka Majewskiego przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie. Stypendyst-
ka Conservatorium A. Caselli w L’Aquili i Conservatorium Santa Cecilia w Rzymie (flet poprzecz-
ny i śpiew operowy). Zdobywczyni Grand Prix Melomanów w kategorii “jazz” (tzw. Oskar Jazzo-
wy) w 2010 roku i nagrody specjalnej prezydenta Lecha Kaczyńskiego w konkursie Nadzieje War-
szawy 2005; laureatka Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej Kraków 2007, organizowane-
go pod egidą Krzysztofa Pendereckiego. W 2013 nagrała pod patronatem PKP Intercity płytę “Nes-
sun Dorma”, na której wykonuje utwory różnych kompozytorów, od Giacomo Pucciniego i Stani-
sława Moniuszki, do Bronisława Kapera i Waldemara Kazaneckiego (Walc z tekstem Agnieszki Osiec-
kiej  z filmu “Noce i dnie”). Tytułowy utwór “Kiedy powiesz” śpiewa - dzięki zmiksowaniu technicz-
nemu - w duecie z Janem Kiepurą, wykupiwszy prawa do jego nagrania.
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W miniony poniedziałek
stowarzyszenie “Grunt to
Warszawa” złożyło popar-
ty 15 tysiącami podpisów
wniosek do Rady m. st.
Warszawy o podjęcie
uchwały w sprawie wa-
runków udzielania bonifi-
kat od opłat za przekształ-
cenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo wła-
sności nieruchomości. To
kolejna odsłona batalii w
tej kluczowej dla znacznej
części warszawiaków
sprawie. 

Bardzo ważna ze spo-
łecznego punktu wi-
dzenia kwestia doty-

cząca przekształceń użytkowa-
nia wieczystego gruntów w pra-
wo własności wałkowana jest
od lat na różnych szczeblach
władzy i do dzisiaj nie doczeka-
ła się ostatecznego kształtu. Sto-
warzyszenie “Grunt to Warsza-
wa” i jej prezeska Barbara Ró-
żewska od 2011 r. nękają rad-
nych Warszawy o uchwalenie
precyzyjnych warunków udzie-
lania bonifikat z tytułu prze-
kształceń. Na razie bez efektu.
Na przeszkodzie stoi klub rad-
nych PO, który ma większość w
radzie miasta i nie pali się do
podjęcia takiej uchwały. Pod na-
ciskiem mieszkańców zwołano
sesję rady w dniu 3 październi-
ka 2011 r. Informacja o terminie
tak ważnej sesji została podana
radnym do wiadomości dopiero
w dniu 30 września (piątek).
Również Komitet Inicjatywy
“Wieczyste na Własność” miał
bardzo mało czasu na powiado-
mienie zainteresowanych miesz-
kańców. Pomimo to 3 paździer-
nika o godz. 15.00 na obrady
przybyło w roli obserwatorów
kilkuset warszawiaków. 

Obeszli się smakiem, po-
nieważ z powodu bra-
ku quorum sesja nie

mogła się odbyć. Destruktorami
okazali się radni Platformy Oby-
watelskiej, którzy zbojkotowali

tak ważne obrady i nie zjawili się
na sali. Ich niczym nieuzasadnio-
na nieobecność wywołała furię
mieszkańców, ale przewodniczą-
ca rady miasta Ewa Malinowska-
-Grupińska poinformowała obu-
rzony lud, że tak czy owak, sesji
z powodów proceduralnych nie
będzie, po czym dostojnie się od-
daliła. Mikrofony wyłączono, da-
jąc w ten sposób mieszkańcom
do zrozumienia, że w oczach sto-
łecznej władzy są tzw. cienkimi
Bolkami. Trzy tygodnie później
radni PO zebrali się i po krótkiej
dyskusji odrzucili postulat miesz-
kańców. Uzasadnili to w bardzo
ciekawy sposób: dwukrotnie uzy-
skaliśmy od warszawiaków więk-
szościowy mandat do rządzenia,
więc mamy legitymację do su-
werennego podejmowania dzia-
łań, które w naszej opinii są słusz-
ne (czytaj – wedle własnego wi-
dzimisię, choć niezgodnie z wo-
lą ludu). 

Wdziałaniach na rzecz
uregulowania zasad
przekształceń orga-

nizacje pozarządowe wspiera
radna miasta z klubu PO Zofia
Trębicka. Jednak wraz z upły-
wem czasu wychodzi na jaw, że
jest to wsparcie pozorowane,
oparte na czczej gadaninie i po-
wielaniu w medialnych dysku-
sjach tych samych stwierdzeń
oraz banałów. Trębicka pięknie
mówi w studio telewizyjnym, ale
kiedy przychodzi do konkretów
kręci i uchyla się od udzielania
precyzyjnych, wiążących odpo-
wiedzi. Radna Trębicka niewie-
le dobrego zrobiła dla mieszkań-
ców w sprawach bezpośrednio
dotyczących ich bytu, mimo to w
ostatnich wyborach ponownie
bez większego trudu weszła do
rady miasta zdobywając w okrę-
gu nr 8 (Ursynów i Wilanów)
prawie 15 tysięcy głosów. A jej
postawa np. w sprawie wykupu
mieszkań z 90 proc. rabatem
przez tych warszawiaków, któ-
rzy złożyli wnioski nawet kilka
lat temu i przez opieszałość

urzędników oraz przewlekanie
postępowań nie wyrobili się z
wykupem w terminie do końca
grudnia 2013 r., woła o pomstę
do nieba. Cytat wypowiedzi Trę-
bickiej z publikacji SE z dnia
23.05.2013 r.: “Daliśmy bardzo
długi czas. Jeśli ktoś chciał wyku-
pić, to wykupił. A jeśli ktoś obu-
dził się w październiku czy listo-
padzie, to nie nasza wina”. Rad-
na Trębicka w odróżnieniu od
lokatorów “komunalek” nie mu-
si troszczyć się o swój byt. Mają-
tek radnej oceniany jest na 2,4
mln zł, w tym dwa domy o po-
wierzchni 187 i 550 mkw., 668
tys. zł w papierach, 128 tys. zł
oszczędności na koncie oraz za-
chodnie osobowe auto. 

W2014 r. ponad 11 tys.
rodzin otrzymało
tzw. aktualizację

opłat za użytkowanie wieczyste
gruntu. Podwyżki wynoszą kil-

kaset procent, często jednak się-
gają... 2000 proc. Dotyczy to w
dużej mierze osób ubogich.
Zgodnie z projektem uchwały
złożonej ostatnio przez opozy-
cję w Radzie m. st. Warszawy z
bonifikaty mogliby skorzystać
ci, którzy nie posiadają zaległo-
ści finansowych i nie uczestni-
czą w sporach sądowych z mia-
stem związanych z prawem
użytkowania wieczystego.

Pytani o koszty złożone-
go projektu wniosko-
dawcy podkreślili, że

wyniosą one około 2,5 proc. bu-
dżetu miasta, czyli mniej więcej
300 mln zł. Będą one jednak roz-
łożone w czasie co gwarantuje,
że stan finansów miasta się nie
pogorszy. Dochody budżetowe
Warszawy za 2014 r. wyniosły
13 mld 781 mln zł, o 309 mln zł
więcej niż zakładano. Dochody z
podatku PIT to prawie 4 mld zł,

z części oświatowej subwencji
od państwa - 1,5 mld zł., z do-
chodów z UE - 1,2 mld zł. oraz z
podatku od nieruchomości -1,1
mld zł. 

Miasto stać więc na uła-
twienie warszawia-
kom życia poprzez

usprawnienie procesu prze-
kształcania użytkowania wieczy-
stego gruntów we własność. Po-
trzebna jest jednak wola poli-
tyczna, a tej wyraźnie brak.
Czkawką odbija się oddanie wła-
dzy w stolicy w ręce tylko jed-
nej opcji, czyli PO. Radni tej par-
tii kilkakrotnie dali do zrozumie-
nia obywatelstwu Warszawy, że
nie są zainteresowani uspraw-
nieniem procedury przekształ-
ceń użytkowania wieczystego
we własność, m. in. poprzez ze-
rwanie quorum na sesji poświę-
conej tak ważnej społecznie kwe-
stii. Dlatego rokowania są do

2018 r., czyli do końca tej kaden-
cji samorządu, złe. Klub PO ma
bowiem w radzie miasta więk-
szość i może uchwalać lub “uwa-
lać” wedle własnego widzimisię
każdą uchwałę. 

R ządzący naszym mia-
stem przejawiają na-
tomiast duże zaintere-

sowanie w zatrudnianiu w
strukturach stołecznego samo-
rządu coraz większej liczby
urzędników. Pani prezydent da-
je obecnie pracę 7900 osobom.
To niechlubny rekord w skali
nie tylko kraju, ale również Eu-
ropy (biorąc pod uwagę liczbę
mieszkańców w miastach Za-
chodu). Hanna Gronkiewicz-
Waltz chce zwiększyć o 30 mln
zł wynagrodzenia swoich
współpracowników. Skąd bie-
rze się nadmierne  zaintereso-
wanie władz stolicy zwiększa-
niem stanu zatrudnienia? Wie-
le osób związanych z PO i z wy-
sługującym się Platformie w
Warszawie SLD otrzymało tłu-
ste stołeczne synekury. A miesz-
kańcy? Mieszkańcy są od pono-
szenia kosztów takiej polityki
personalnej, a nie od wysuwa-
nia pod adresem władzy bzdur-
nych próśb i postulatów.

Osobom o kiepskiej pa-
mięci nie sposób nie
zacytować pewnego

ustępu z urzędowego doku-
mentu warszawskiego ratusza
opatrzonego nazwą “Założenia
do projektu budżetu m. st. War-
szawy na rok 2012” i podpisane-
go przez prezydent Hannę
Gronkiewicz-Waltz: “Zwiększe-
nie dochodów z podatków lo-
kalnych w ramach ustawowych
stawek maksymalnych”. Naj-
większą uwagę przykuwa sło-
wo “maksymalnych”, bo to w
modnym obecnie wśród mło-
dzieży slangu brzmi mniej wię-
cej tak: “Urzędnicy stołecznych
magistratów, nakazuję wam
kroić warszawiaków tak grubo,
jak tylko się da”.  

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Co będzie z przekształceniami użytkowania wieczystego we własność?

Radni wolą uwalać niż uchwalać

W ubiegłą niedzielę, kilka
tysięcy osób bawiło się na
III Pikniku Cichociem-
nych, który odbył się na
Ursynowie. Mieszkańcy – i
nie tylko – mieli okazję za-
poznać się z historią, obej-
rzeć sprzęt wojskowy i po-
słuchać jak grają wojsko-
we orkiestry.

Dzielnica Ursynów, która była
organizatorem tejże imprezy, za-
pewniła gościom moc atrakcji.
Największym wydarzeniem by-
ły oczywiście skoki spadochro-
nowe oraz rekonstrukcje walk.
Oprócz tego mieszkańcy mogli
obejrzeć sprzęt wojskowy – broń,
samochody, czołg czy umundu-
rowanie. Nie zabrakło też lekcji
udzielania pierwszej pomocy, a
w jednym z namiotów można

było obejrzeć wyposażenie me-
dyczne szpitala polowego. Go-
ście mogli strzelać z karabinów i
łuku. Była też okazja do skoszto-

wania wojskowej grochówki pro-
sto z kuchni polowej, przegry-
zanej świeżo wypiekanym chle-
bem.

Piknik zaszczyciło wielu zna-
komitych gości – między inny-
mi Aleksander Tarnawski, jeden
z nielicznych już żyjących przed-
stawicieli Cichociemnych, który
zachęcał młodzież do zapozna-
nia się z historią Cichociemnych.
Była także prezydent m. st. War-
szawy, Hanna Gronkiewicz-
Waltz. 

Piknik objęty był patronatem
prezydenta Rzeczypospolitej
Bronisława Komorowskiego.
Niedzielnym wydarzeniem Ur-
synów po raz trzeci chciał uczcić
bohaterów narodowych.

A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h
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Aleksander Tarnawski na Ursynowie Spotkania burmistrzów z mieszkańcami

Wojskowy piknik wskrzesił historię Kolejna seria trudnych pytań...

Burmistrz Ursynowa Ro-
bert Kempa oraz
wiceburmistrzowie
Wojciech Matyjasiak i
Łukasz Ciołko po raz ko-
lejny spotkali się z miesz-
kańcami Ursynowa. 

Zamieszkujący Kabaty i Nato-
lin mieli do włodarza mnóstwo
pytań. Większość – jak można
się łatwo domyślić – pytała o bu-
dowę Galerii Kabaty. 

Wszyscy pytali o to, w jaki spo-
sób można zapobiec tej inwestycji,
argumentując to tym, że po wybu-
dowaniu galerii mieszkańcy bę-
dą narażeni na hałas, niedogod-
ności i spadek wartości mieszkań.

Burmistrz Kempa próbował
mieszkańców uspokoić, mówiąc,
że upłynie jeszcze trochę czasu
zanim dojdzie do samej budo-
wy. Tesco przede wszystkim mu-
si rozpocząć postępowanie śro-

dowiskowe. Nie wyklucza także
rozmów z inwestorem na temat
zmniejszenia kubatury budyn-
ku. Jednocześnie burmistrz nie
widział możliwości wprowadze-
nia zmian w planie miejscowym
z prostej przyczyny – miasto by-
łoby wówczas narażone na gi-
gantyczne odszkodowania.

Sporym zainteresowaniem
wśród mieszkańców cieszył się te-
mat związany z poszerzeniem uli-
cy Rosoła na odcinku od Jeżew-
skiego do Wąwozowej. Mieszkań-
cy okolicznych budynków obawia-
ją się, że po budowie drugiej nitki
ulicy pojawią się problemy z hała-
sem. Apelowali o wybudowanie
ekranów dźwiękochłonnych.

Burmistrz zapewnił mieszkań-
ców, że ulica będzie odgradzana
od zabudowań parkingami – tak
jak ma to miejsce na dalszym od-
cinku ulicy Rosoła. Jednak nie

przewiduje budowy ekranów, bo
podwyższone zostały dopuszczal-
ne normy hałasu.

Przedstawiciele mieszkańców
Natolina pytali także burmistrza o
działkę naprzeciwko kościoła przy
ulicy Przy Bażantarni. Zaniepoko-
jeni są faktem, że na tym terenie
powstaną kolejne budynki miesz-
kalne, a nie szkoła, jak to planowa-
no na samym początku. Burmistrz
odpowiedział, że z tą sprawą ra-
czej nic nie da się już zrobić. Dział-
ka jest własnością prywatnego in-
westora, a w międzyczasie zmienił
się także plan, który dopuszcza tu
zabudowę wielorodzinną.

Relacja z następnego spotka-
nia burmistrza z mieszkańcami
już za tydzień. Tym razem bur-
mistrz spotka się z mieszkańca-
mi Zielonego Ursynowa. Jakie
tematy zostaną poruszone?

A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h
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IKEA Warszawa zachęca do segregacji odpadów

Selektywna zbiórka odpadów
Polacy produkują rocznie ok. 14 mln ton odpadów, czyli tyle, ile łącznie ważyłyby 23

Pałace Kultury i Nauki. 98% z tych odpadów można ponownie wykorzystać dzięki se-
gregacji. IKEA Warszawa wspólnie z Parkami Handlowymi na Targówku i w Jankach 23
maja po raz kolejny organizują zbiórkę odpadów. Zbędne przedmioty będzie można od-
dać na parkingach przy sklepach na Targówku oraz w Jankach w godzinach 10.00 – 17.00.
W zamian uczestnicy otrzymają sadzonki roślin lub akcesoria do ich pielęgnacji.

W naszym kraju odzyskuje się znacznie mniej odpadów w porównaniu do innych
państw europejskich. Wynika to m.in. z niewystarczająco rozwiniętego systemu selek-
tywnej zbiórki odpadów. IKEA Warszawa ze sklepami na Targówku i w Jankach we współ-
pracy z firmą Stena Recycling od kilku lat systematycznie organizuje takie zbiórki, by
dać mieszkańcom stolicy więcej możliwości do pozbycia się niepotrzebnych przedmio-
tów w sposób przyjazny dla środowiska. Najbliższa z nich odbędzie się w sobotę 23 ma-
ja, w godzinach 10.00 – 17.00.

Podczas zbiórki będzie można oddać makulaturę, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, puszki aluminiowe, butelki PET oraz baterie. W zamian uczestnicy będą mogli
otrzymać sadzonki wiosennych kwiatów rabatowych oraz ziół lub narzędzia do pielę-
gnacji roślin – konewki i spryskiwacze. 

Zbiórce odpadów będzie towarzyszył finał trwającego od miesiąca konkursu skiero-
wanego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów „Zbieramy elektrośmieci”, któ-
rego celem jest kształtowanie wśród uczniów postaw proekologicznych. Dwie szkoły, któ-
re zbiorą największą ilość elektroodpadów otrzymają nagrody w wysokości 1 000zł do
wykorzystania w sklepach Parku Handlowego Janki lub w sklepach Parku Handlowe-
go Targówek.

Mieszkańcy Warszawy i okolic będą mogli oddać zbędne przedmioty na parkingach
przed sklepami IKEA Janki (Plac Szedzki 1, Raszyn) oraz IKEA Targówek (ul. Malbor-
ska 51, Warszawa). Za odbiór odpadów do recyklingu odpowiada Stena Recycling.

System wypożyczalni ro-
werów miejskich Veturilo
cieszy się coraz większą
popularnością. Na Ursy-
nowie można spotkać wie-
lu mieszkańców, którzy
korzystają z tego systemu.
Jednak skarżą się oni na
to, że rowery często są
uszkodzone lub nie można
ich wypożyczyć ze względu
na awarię elektrozamka.

Sezon rowerowy w pełni. Co-
raz większa liczba mieszkańców
Ursynowa korzysta z wypoży-
czalni rowerów miejskich. Jed-
nak przy wypożyczeniu pojawia-
ją się problemy i często samo wy-
pożyczenie trwa nawet kilkana-
ście minut. Dlaczego?

- Ostatnio chciałam wypoży-
czyć dwa rowery na swoje kon-
to – dla mnie i dla syna. Nieste-
ty nie udało mi się tego dokonać
bo trzy z czterech rowerów były
uszkodzone. W dwóch spadły
łańcuchy, jeden miał tak zwane-
go flaka. Przy innej stacji nie mo-
głam odczepić dwóch rowerów
od elektrozamka mimo, że usły-
szałam charakterystyczne pik-
nięcie. Zastanawiam się czy ktoś

w ogóle konserwuje na bieżąco
te rowery i czy można jakoś zgło-
sić awarię – mówi pani Iwona,
mieszkanka Natolina.

- Owszem można i to na wie-
le sposobów – zapewnia rzecznik
prasowy Veturilo, Michał Dą-
browski.

Do dyspozycji mieszkańców
jest przede wszystkim całodo-
bowa infolinia +48 22 244 13
13, +48 22 382 13 12, której
pracownicy pomogą w każdym
kłopocie. Można tu zgłosić mię-
dzy innymi numer uszkodzone-
go roweru. Problem w tym, że
użytkownicy często tego nie ro-
bią co później staje się proble-
matyczne dla innych. Oprócz sa-
mej infolinii, usterki można zgła-
szać z pomocą poczty elektro-
nicznej: ck@veturilo.waw.pl,
podczas dokonywania transakcji
w automacie, a także poprzez
FB www.facebook.com/Veturi-
loWarszawa.

Rzecznik zapewnia także, że
rowery są na bieżąco serwiso-
wane

- W ciągu dnia na terenie całej
Warszawy działa kilka ekip, któ-
re serwisują rowery. Ich praca

polega nie tylko na tym, że jeż-
dżą do zgłoszonych usterek. Eki-
py te przywożą rowery do pu-
stych stacji i za każdym razem
sprawdzają stan techniczny każ-
dego z nich. Naprawy często do-
konywane są na miejscu, ale je-
żeli awaria jest poważniejsza,
jednoślad zabierany jest do na-
prawy w warsztacie – mówi Mi-
chał Dąbrowski. 

Wygląda na to, że to sami
użytkownicy są sobie winni.
Gdyby za każdym razem zgła-
szali usterki, system wypożyczal-
ni miałby szanse na jeszcze lep-
sze funkcjonowanie. Rzecznik
apeluje także za naszym pośred-
nictwem do użytkowników o
szanowanie miejskich rowerów.
Często bowiem zdarza się tak,
że na jednym rowerze – który
nie jest do tego przystosowany -
jadą dwie osoby, a rowerzyści
pokonują wysokie krawężniki na
pełnej prędkości, niszcząc przy
tym opony i obręcze. Pamiętaj-
my zatem, jeżeli wszyscy będzie-
my dbali o sprzęt, awarii i uste-
rek będzie o wiele mniej.

A g n i e s z k a  P a j ą k  –  C z e c h
a . c z e c h @ p a s s a . w a w . p l

Problemy mieszkańców z Veturilo
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W Galerii Działań SMB Imielin, czynna jest międzynarodowa wystawa sztuki
współczesnej „Pierwszy człowiek na księżycu” (08.05.2015) w której bierze udział
144 artystów z 33 krajów, wszystkich kontynentów.

Wystawa czynna do 11 czerwca 2015r, od Pn. do Pt. w godz. 14.00 -20.30. Wystawę zrealizowano
dzięki wsparciu Wydziału Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów.

Lądowanie istoty ludzkiej na Księżycu było jednym  z przełomowych momentów w dziejach
ludzkości. 45 lat temu człowiek po raz pierwszy postawił stopę na tej planecie. 21 lipca 1969 roku Neil
Armstrong opuścił moduł księżycowy Apollo 11 i stanął na powierzchni Srebrnego Globu. Właśnie
wtedy wygłosił znamienne słowa: „To jest mały krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”.

Lądowanie Apollo 11, powołało do życia kolejne „teorie spiskowe”.  Twierdzono, że już wcześniej,
przed nami ktoś odwiedził Księżyc, pojawiały się też głosy, że na Srebrny Glob nigdy tak naprawdę
nie dotarliśmy. Co ciekawe, teorie te, do dnia dzisiejszego budzą spore emocje. Sam Armstrong, miał
rzekomo powiedzieć, że na Księżycu nie stanął jako pierwszy. 

Są tacy, którzy uważają, że program podboju Kosmosu nie przyniósł  ludzkości wymiernych
korzyści. Niewątpliwie jednak pozostaje on triumfem nauki i techniki, a także przykładem
zaangażowania i ofiarności jego uczestników.

Po szczęśliwym zakończeniu pierwszej wyprawy na Księżyc ukazało się na ten temat wiele
opracowań, na ten okres przypada też szczyt zainteresowania tematyką księżycową. Kolejne lądowania
na księżycu nie były już, ani pierwsze, ani tak emocjonujące. W o j c i e c h  R ó ż y ń s k i

k u r a t o r  w y s t a w y

Nie ma jak Warszawa, to tytuł wystawę
malarstwa Adama Kunikowskiego
otwartej w Galerii Fangorówka w Ogro-
dzie Botanicznym PAN w Powsinie. Wy-
stawa, jak wskazuje jej tytuł, poświęco-
na jest głównie Warszawie, z którą autor
jest związany od urodzenia.

Adam Kunikowski - artysta malarz, urodzo-
ny w 1950 r. w Warszawie jest członkiem ZPA-
MiG. Uprawia głównie malarstwo sztalugowe.
W swoich obrazach najczęściej przedstawia pej-
zaż, martwą naturę, scen rodzajowych, i bata-
listycznych.

Adam Kunikowski jest jednym z nielicznych
już malarzy, dla których liczą się solidny warsz-
tat i podpatrywanie natury. Jego twórczość jest
w dużej mierze kontynuacją tradycji polskiego
malarstwa pejzażowego. Widać w niej zaurocze-
nie krajobrazem, który często przeobraża się
lub znika z naszego otoczenia. Łąki, pola, roz-
lewiska rzeczne, ludzie pracujący na polach,
jakby zatrzymani w czasie, podczas swoich co-
dziennych zajęć - to malarski świat Adama Ku-
nikowskiego. Z jego obrazów przebija tęsknota
za sielskim widokiem, odchodzącym w prze-
szłość. Może właśnie dlatego stara się go utrwa-
lić na swoich płótnach, zatrzymać dla przy-
szłych pokoleń. 

Równie pociągający dla Adama Kunikowskie-
go jest pejzaż miejski. Fragmenty architektu-
ry, światła rozjaśniające mrok ulicy, ludzie, do-
rożki na staromiejskim rynku znane i rozpo-
znawalne widoki stolicy stanowią wdzięczny
temat jego obrazów. Artysta nie unika również
tematów marynistycznych, martwych natur,
portretów. 

Obrazy Adama Kunikowskiego malowane z
dużą wrażliwością kolorystyczną znajdują wie-
lu amatorów, bo wychodzą naprzeciw odwiecz-
nej potrzebie obcowania z szeroko rozumianym
pięknem. 

Galerii Fangorówka, Ogród Botaniczny PAN w
Powsinie, ul. Prawdziwka 2.

Te k s t  i  f o t .  –  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Wyjątkowa atrakcją tego-
rocznych Dni Konstancina-
-Jeziorny będzie Bieg im.
Piotra Nurowskiego w Par-
ku Zdrojowym (14 czerw-
ca, godz. 10.00). Dystans
10 kilometrów ma poko-
nać aż 1000 osób, w tym
kilku mistrzów olimpij-
skich różnych dyscyplin.

Trasa biegu ma już atest PZLA,
więc będzie można na niej usta-
nawiać oficjalne rekordy. Na cze-
le potężnej grupy biegaczy po-
jedzie jako pilot sławny skoczek
narciarski, obecnie kierowca raj-
dowy Adam Małysz. 

Warto przypomnieć, że Piotr
Nurowski, który przez wiele lat
mieszkał w Konstancinie, był
znaczącą postacią ruchu sporto-
wego. Dwa razy (1973-1976 i
1978-1980) pełnił funkcję pre-
zesa Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki, a w latach 2005-2010
prezesował Polskiemu Komite-
towi Olimpijskiemu, zdobywa-
jąc olbrzymie uznanie olimpij-
czyków. Jako szef PZLA zbierał
gratulacje za olimpijskie medale
i rekordy świata Ireny Szewiń-
skiej, Jacka Wszoły Tadeusza
Ślusarskiego, Władysława Koza-
kiewicza i Bronisława Malinow-
skiego, a już jako sternik PKOl
mógł być dumny z trofeów Ada-
ma Małysza i Justyny Kowal-

czyk. W życiu zawodowym był
podporą Telewizji Polsat i sku-
tecznym prezesem zarządu fir-
my Elektrim. 

– Jako mieszkaniec Konstanci-
na należał do najbardziej aktyw-
nych społeczników – powiada
burmistrz Kazimierz Jańczuk. 

– Gdy pozostawał na stanowi-
sku prezesa PZLA, my, zawod-
nicy, czuliśmy się tak, jakby ktoś

rozpostarł nad nami anielskie
skrzydła – wspomina dawny
mistrz olimpijskie i rekordzista
świata w skoku wzwyż Jacek
Wszoła, który był jednym z gości
honorowych konferencji, zorga-
nizowanej przed biegiem w kon-
stancińskiej Hugonówce. Oprócz
niego pojawili się tam inni sław-
ni sportowcy: jeden z piłkarzy
niezapomnianej reprezentacji
narodowej pod wodzą Kazimie-
rza Górskiego – Lesław Ćmikie-
wicz (mistrz olimpijski z Mona-
chium i wicemistrz z Montre-
alu), zapaśnik Andrzej Supron,
bokser Paweł Skrzecz i jego ko-
leżanka po fachu Iwona Guzow-
ska. Nie zabrakło również króla
kibiców Andrzeja „Bobo” Bo-
bowskiego. 

Piotr Nurowski zginął 10
kwietnia 2010 w katastrofie rzą-
dowego tupolewa pod Smoleń-
skiem, będąc w oficjalnej delega-
cji państwowej udającej się na
Cmentarz Katyński. Chciał tam
złożyć kwiaty i zapalić lampki
na grobach przedwojennych
olimpijczyków, którzy byli wśród
ponad 20 tysięcy polskich ofice-
rów, zamordowanych w 1940
przez NKWD. 

Szczegółowe informacje na te-
mat Biegu im. Piotra Nurowskie-
go: www.biegkostancinski.pl.

M P

Ursynowska Galeria na Emporach wyróżnia się wśród warszawskich placówek
wystawienniczych zarówno usytuowaniem jak i kształtem. Mieści się bowiem w
przestrzeni sacrum, w kościele św. Tomasza Apostoła. 

Wysoko, wsparta na filarach otacza pierścieniem wnętrze świątyni. Choć same empory w
architekturze są znane od dawna (również w budownictwie świeckim) w kościołach służą jako
miejsce dla organów, chóru i przede wszystkim wiernych uczestniczących w nabożeństwach. W tym
przypadku, dwadzieścia lat temu, dzięki życzliwości ówczesnego proboszcza ks. Tomasza Króla
(prywatnie – artysty malarza) i inicjatywie znanego (również z łamów PASSY rysownika) artysty-
plastyka Jerzego Derkacza, galeria ta zaczęła pełnić funkcje wystawiennicze. Lokalizacja, w którym
się znajduje niejako sama z siebie wymusza dobór tematów ekspozycji. Zawsze są to nazwy poważne
na pograniczu metafizyki, filozofii i realiów naszego trudnego świata, np. „Anioły”, Święty Jan Paweł
II”, „Obszar zabudowany”, „On i Ona” itp. – zmuszają do refleksji. Ekspozycje odbywają się raz do roku
(wg mnie za rzadko) i jak wskazuje data, obecna jest jubileuszową – 20-stą. 

Nosi tytuł „FRANCISZEK” i idealnie mieści się w tej konwencji. Każdemu kojarzy się z obecnym
papieżem i dalej z jego patronem – św. Franciszkiem z Asyżu. Przybranie mienia tego świętego przez
kardynała Jorge Mario Bergoglio nie zostało podjęte przypadkowo – od dawna zajmował się
problemami biednych i nędzarzy, jak przed wiekami jego duchowy pierwowzór. Ubóstwo to
przekleństwo całego świata i imię zakonnika wrażliwego na piękno przyrody i pełnego poszanowania
dla zwierząt („braci mniejszych”) przez papieża wywarło ogromny wpływ na wiele środowisk
społecznych i politycznych. Również na świat sztuki.

Jerzy Derkacz, który jest kuratorem tej wystawy do udziału w niej zaprosił wybitnych artystów z
Ursynowa, oraz gości z kraju. Ogółem swoje prace prezentuje 36 twórców. całkowita swoboda w
doborze środków wyrazu powoduje, że nie wszystkie dzieła są przejrzyste i czytelne. W niektórych
trzeba długo szukać pokrewieństwa z ideą przewodnią wystawy. To zjawisko jest jednak
charakterystyczne dla całej sztuki współczesnej. Przewodnikiem po Galerii jest katalog – oddzielne
dzieło sztuki – zaprojektowany przez Katarzynę Derkacz-Gajewską i sfinansowany ze środków
Dzielnicy Ursynów . st. Warszawy.

Do ilustracji tego artykułu wybrałem ekspresyjną płaskorzeźbę znakomitego artysty, Witolda
Czopownika przedstawiającą św. Franciszka karmiącego ptaki.

Kończąc, wyjaśniam tajemnicę tytułu – to motto i dewiza papieża Franciszka: Miserando atque
eligendo z łac. SPOJRZAŁ Z MIŁOSIERDZIEM I WYBRAŁ pochodząca  z homilii św. Bedy (VII w.).

Ta godna zwiedzenia wystawa w kościele św. Tomasza Apostoła ( ul. Dereniowa 12), będzie czynna
do 25 maja. Można ją zwiedzać codziennie (z wyjątkiem poniedziałków) w godzinach 15.00- 17.00,
oraz w niedzielę po każdej Mszy św.

Te k s t  i  f o t . :  J e r z y  R .  B o j a r s k i

W Galerii na EmporachCzłowiek na Księżycu

Uczczą pamięć Nurowskiego

Nie ma jak Warszawa 

Siatkarze Metra w II lidze!
Działający na Ursynowie Klub Sportowy Metro Warszawa odniósł największy sukces w swojej

dotychczasowej historii. Zespół seniorów awansował do II ligi, wygrywając kwalifikacyjny turniej
finałowy w sali Szkoły Podstawowej nr 323 i. Polskich Olimpijczyków przy ul. Hirszfelda. Siatka-
rze ursynowscy pokonali kolejno: UKS Tęczę Sędziszów 3:0; Zielona Wzgórza Murowana Gośli-
na 3:1 i SPS 4 CV Garwolin również 3:1. W turnieju finałowym zagrali: Kamil Graczyk (ur. 1996),
Sebastian Kołodziejczyk (1991), Andrzej Kubicki (1994), Aleksander Kupryjaniuk (1991), Wojciech
Łacisz (1994), Mateusz Majcherek (1991), Michał Olasz (1991), Patryk Piskorz (1991), Maciej Stę-
pień (1994), Bartosz Stępień (1997), Damian Studziński (1993), Sebastian Wojtasiak (1993) i Bar-
tłomiej Wręga (1994). 
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Dzisiaj o wyborach prezydenckich – to oczywista oczywistość. Wszyst-
ko wskazuje na to, że jak zawsze pójdę na wybory, ale wrzucę do urny
pustą kartę. W pierwszej debacie telewizyjnej bowiem, nudnej zresz-

tą niczym przysłowiowe flaki z olejem, żaden z pretendentów do Belwederu
nie przekonał mnie do siebie. Pan prezydent poza powielanymi do znudzenia
banałami nie zaprezentował żadnej konkretnej wizji dla Polski. Mówił coś o potrzebie odbudo-
wy kraju, co jest nadużyciem, bo budowana od 25 lat Polska, członek UE i NATO, nie potrzebu-
je odbudowy. Potrzebuje natomiast pilnej reformy systemów podatkowego, sądowniczego i
służby zdrowia, jak również niezwłocznego uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, której brak
spowodował morze ludzkiego nieszczęścia i krzywdy oraz dał (daje) pole do popisu cwaniakom,
oszustom i prawniczej szumowinie, która zbija na braku ustawy kokosy. Tych niebywale ważnych
dla Polaków kwestii pan prezydent i wywodzący się z tej samej politycznej opcji rząd nie potra-
fili przez 8 lat rozwiązać. 

Rywal pana prezydenta także specjalnie nie błysnął. Zamiast zadawać konkretne pytania,
dotyczące mnóstwa prezydenckich i rządowych zaniechań, starał się w ramach rewanżu ko-
pać prezydenta po kostkach, co, przynajmniej na mnie, nie zrobiło wrażenia - w debacie pre-
zydenckiej oczekiwałem czegoś więcej. Dużo młodszy pretendent mógł nie raz przygwoździć
prezydenta do muru posługując się konkretem, pytając go na przykład, co stało przez 8 lat na
przeszkodzie, że rządzące państwem i wywodzące się z jednego nurtu politycznego gremia
–  Sejm, Senat, rząd, a także premier i prezydent – nie zdołali stworzyć i przegłosować nieby-
wale ważnej dla gospodarki oraz obywateli ustawy reprywatyzacyjnej. Ciekawe, jaka byłaby
odpowiedź pana prezydenta. Takie pytanie nie padło, a mogłoby ono przynieść młodemu pre-
tendentowi wiele punktów. 

Wkampanii do pierwszej tury wyborów można znaleźć odpowiedź, skąd brały się
sondaże przewidujące 70 proc. poparcia dla urzędującego prezydenta. Dopóki pil-
nował na Krakowskim Przedmieściu oraz w Belwederze żyrandoli i nie wychylał się

na zewnątrz było OK. Kiedy jednak wkroczył między lud, wyszła z niego miałkość, brak błysko-
tliwości, skrzętnie dotychczas skrywana buta oraz kilka innych wad, których nie chcę wymieniać,
żeby nie być posądzanym o stronniczość. Jeżeli w prezydenckiej debacie kandydat mówi o swo-
ich zasługach z przeszłości, sam strzela sobie w stopę, bo dzisiaj elektorat chce jedzenia, zasłu-
gami się nie wykarmi. 

Mówiąc o własnych zasługach, pan prezydent przypomina komunistycznych “utrwalaczy” wła-
dzy ludowej, którzy walczyli za wolność naszą i waszą, przelewali krew, siedzieli w Berezie Kar-
tuskiej, a później za zasługi latami piastowali wysokie stanowiska. 

Żaden z kandydatów zdaje się nie pojmować, co tak naprawdę oznacza 20 proc. poparcie dla
Pawła Kukiza. Oznacza ono przede wszystkim, że obywatele mają po dziurki w nosie obecnej tak
zwanej elity politycznej, że ogromna większość społeczeństwa chce zmiany warty, bo wie, że dzi-

siejsi ludzie władzy nie są
w stanie już nic więcej
zrobić dla kraju. Polskie
społeczeństwo nie chce
ani młodego pretendenta
z jego bogoojczyźnianą
partią, ani zasłużonego
bojownika o demokrację
i popierających go, po-

wiązanych z wielkim biznesem liberałów - aferałów. Elektorat Kukiza wcale nie jest antysyste-
mowy, jak twierdzą dziennikarze, bo nie oczekuje on zmiany systemu. To raczej elektorat anty-
establishmentowy, buntujący się przeciwko zmurszałej, skompromitowanej, skorumpowanej i
leniwej klasie pasożytniczej, czyli tak zwanym politycznym elitom. Gigantyczne poparcie dla Ku-
kiza pokazuje, jak ogromne zapotrzebowanie jest w naszym kraju na nowoczesną i wzorowaną
na skandynawskiej socjaldemokrację. Ale nie na rodzimą “lewicę” nie bez powodu nazywaną ka-
wiorową, złożoną ze starych pryków z bezwstydnie przyspawanym do stołka politycznym ban-
krutem Leszkiem Millerem, byłym sekretarzem KC PZPR na czele. 

Cała ta nasza, za przeproszeniem, elita polityczna tkwi w błogim poczuciu wieczno-
ści, zapominając, że każde nowe pokolenie niesie ze sobą zarzewie rewolucji. Tak by-
ło latem 1968 r. kiedy młodzi w zachodniej Europie zbuntowali się przeciwko trzy-

mającym władzę kombatantom II wojny światowej. Uwielbiany po wojnie przez Francuzów
generał de Gaulle z dnia na dzień stał się przeżytkiem. Władza wyprowadziła na ulice policję
i wojsko, ale wobec zmasowanego ataku i uporu młodego pokolenia, domagającego się rady-
kalnych zmian, musiała ustąpić. W Polsce szykuje się powtórka z tamtej rozrywki, jeśli nie te-
raz za sprawą Kukiza, to z pewnością w ciągu kilku najbliższych lat. Wymiana elit jest bowiem
procesem nieuchronnym, ponieważ młodzi mówią panom Kaczyńskiemu, Komorowskiemu,
Millerowi, Wenderlichowi, Niesiołowskiemu, Macierewiczowi, paniom Śledzińskiej - Katara-
sińskiej, Łybackiej, Senyszyn i innym starcom: państwu już dziękujemy. I nie odpuszczą, bo
idzie o ich przyszłość. 

Na koniec chcę rozprawić się z “żelaznym” argumentem używanym przeciwko jedno-
mandatowym okręgom wyborczym (JOW) praktycznie w każdej toczącej się w polskich
mediach dyskusji. Przywołuje się mianowicie przykład partii UKIP Nigela Farage’a, która mi-
mo zdobycia 12,2 proc. głosów wywalczyła tylko jeden mandat. Natomiast szkocka SNP zdo-
była zaledwie 4,8 proc. głosów, a wprowadziła do Izby Gmin aż 56 deputowanych. Ma to
świadczyć o tym, że zmiana ordynacji wyborczej w Polsce nic nie da, bo JOW wcale nie gwa-
rantują sprawiedliwego wyniku wyborów. Żaden z dziennikarzy wielkich stacji telewizyjnych
i masowo spędzanych do studiów ekspertów nie zadał sobie trudu, aby przeprowadzić do-
głębną analizę tego przypadku. Gdyby zechcieli bliżej przyjrzeć się wynikom w poszczegól-
nych okręgach wyborczych, dotarliby do prawdy. Ale jakoś nie kwapią się, więc żeby społe-
czeństwo mogło poznać fakty, gwiazdy polskiego dziennikarstwa musi  wyręczyć szary
dziennikarz lokalnej gazety.

Otóż w każdym okręgu, z wyjątkiem jednego w Clacton, kandydaci UKIP zajmowali
drugie lub dalsze miejsce. Tym samym, pomimo 3,8 miliona zdobytych głosów po-
parcia w całym UK partia wywalczyła tylko jeden mandat. Przykładem może być sam

Nigel Farage, który w okręgu South Thanet zdobył 16.026 głosów, ale na jego konkurenta, kan-
dydata Partii Konserwatywnej Craiga Mac Kinlaya oddano 18.848 głosów i to on zasiądzie w
Izbie Gmin. Natomiast kandydaci szkockiej SNP wygrywali w wielu małych okręgach (niewiel-
ka liczba wyborców), więc zdobyli mniejszą liczbę głosów, ale że zajmowali pierwsze miejsca,
wprowadzili do parlamentu aż 56 deputowanych. Wybory w Wielkiej Brytanii wbrew pozo-
rom świadczą na korzyść JOW, bo w 2010 r. Szkoci zdobyli tylko 3 mandaty. Pięć lat później
stworzyli dobry program, pozyskali świetnych kandydatów, którzy potrafili uwieść wyborców,
stąd ogromny sukces.  

Bo JOW stawiają kandydatom do parlamentu poprzeczkę na bardzo wysokim poziomie. Aby
wygrać w danym okręgu, trzeba się mocno sprężyć, ponieważ sama rekomendacja partii - jak
w przypadku kandydatów UKIP - nie wystarczy. Każdy z tysięcy kandydatów musi być jak naj-
bliżej wyborców, rozmawiać z nimi, przekonywać ich i przed nimi odpowiadać. Jeśli w Pol-
sce zostaną wprowadzone JOW-y, kraj zostanie podzielony na 460 okręgów wyborczych - ma-
łych i średniej wielkości. W każdym okręgu będzie wybierany tylko jeden poseł. Wyborcy gło-
sują na daną osobę, ponieważ nie będą już obowiązywać listy partyjne. Aby uzyskać większość
umożliwiającą samodzielne rządzenie, trzeba będzie zdobyć 231 miejsc w parlamencie. Po
ewentualnym wprowadzeniu w Polsce JOW w naszym Sejmie, po raz pierwszy od 1989 r., za-
siedliby posłowie ze społecznym, a nie partyjnym poparciem. Skończyłaby się era biernych,
miernych, ale wiernych. Tego właśnie w pierwszym rzędzie potrzeba stosunkowo młodej
polskiej demokracji. JOW to jedyny demokratyczny sposób na wymianę zmurszałych i skom-
promitowanych elit, dlatego całym sercem jestem za taką ordynacją wyborczą.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Dlaczego Paweł Kukiz ma rację

„Cała ta nasza, za przeproszeniem,
elita polityczna tkwi w błogim po-
czuciu wieczności, zapominając,
że każde nowe pokolenie niesie 
ze sobą zarzewie rewolucji.”

Fenomenem tej wiosny jest Paweł Kukiz. Prawie 21% głosów oddanych w
wyborach na prezydenta Polski. To najwięcej pośród kandydatów, którzy we
wszystkich dotychczasowych prezydenckich wyborach nie weszli do drugiej

tury. Dla porównania – w  pierwszych powszechnych wyborach, w 1990 roku, Ta-
deusz Mazowiecki otrzymał 18%, Jacek Kuroń zaś w 1995 – 9%.

Paweł Kukiz – kandydat antysystemowy, niesiony na fali buntu młodych. Z tym, że nie wiadomo
co to znaczy antysystemowy i jaki to, w tym przypadku, bunt. PiS jest systemowe? Duda stary? To są
klisze, które zastępują coraz powszechniejsze bezmyślenie w przestrzeni komunikacji społecznej. Jed-
no z pewnością dzisiaj można z sensem powiedzieć: Kukiz wyartykułował odrzucenie przez wielką
część wyborców (zdaje mi się, że o wiele większą niż jego procenty) klasy politycznej. Tyle że ja też
ją odrzucam. Kiedy posługujemy się wielkim kwantyfikatorem, wszechobejmującym uogólnieniem.
I co więcej – konsekwentnie, przynajmniej od 1992 roku mimo starań uczestnictwa w kształtowaniu
polityki opartej o inne, moim zdaniem, niezrównanie wyższe standardy i kryteria, takiej, która była-
by funkcją najwyższych celów, a nie jedynie reakcją na jakieś doraźnie kształtowane opinie i pojawia-
jące się impulsy – ani nie ubieram tego w ideologię antysystemowości, ani nie odrzucam państwa. Ubie-
rając się na dodatek w biało-czerwone barwy. 

My mamy problem z reprezentatywnością polityki. Wielowątkowy problem. Najbardziej istot-
ny z wielu wątków tego problemu to wykluczeni. Tacy, którzy sami się wykluczają i tacy, któ-
rych „system” wyklucza. A przynajmniej nie „wklucza”. Wystarczy pomyśleć o tak różnych

w swej wielowarstwowej genezie, okolicznościach i konsekwencjach faktach, jak: zaskakująca niska fre-
kwencja w wyborach 4. czerwca 1989 roku, brak reprezentacji prawicowej części wyborców po 1993 ro-
ku, wielki skok konsumpcji i rozwarstwienia oraz ekonomicznego wykluczenia w warunkach wybitnie
wielkiej niejednoznaczności kryteriów oceny i społecznych standardów tego, co prawne i tego, co spra-
wiedliwe (stąd może wzięła się genialna marketingowo nazwa pewnego ugrupowania politycznego).
Jak idzie o 1989 rok, to wtedy nikt nikogo nie wykluczał. Wczesnej upokarzani dostali szansę, dotych-
czasowi beneficjenci martwili się, że sukces będzie zbyt wielki i wywróci „okrągły stół”. Jedni i drudzy
byli w jakimś amoku (konsekwencja dominacji mitu nad racjonalizmem w polskiej politycznej kulturze),
ale stan ten powinien motywować do uczestnictwa. Potem było już tylko gorzej. 48% frekwencji w pierw-
szej turze tegorocznych wyborów, przy błyskawicznie rosnącej fali niosącej Kukiza to znak prawdziwej
klęski patriotyzmu i wspólnoty. Nie pierwszy raz powtarzam – polski patriotyzm to mit. Tym silniejszy
i zasłaniający rzeczywistość, im ta rzeczywistość bardziej dokuczliwa. Polska, jako państwo ma za sobą
słabe wsparcie. Owszem, rosną demonstracje, sztandary, obchody, ceremonie, marsze, publikacje. Ale
jak dochodzi do czego – dominuje pierwiastek roszczenia adresowanego do ONYCH, a maleje znacze-
nie czegokolwiek, co miałoby budować WSPÓLNOTĘ. Kraj się przeraźliwie dzieli. 

Przeraźliwie i beznadziejnie. Przeraźliwie dlatego, że jedni wykluczają drugich. A więc: państwo li-
berałów i państwo prawdziwych patriotów. Oświeceni i ciemniaki. Prawdziwi katolicy i amoralni gen-

deryści. Uczciwi Polacy i złodzieje przy
korycie. Pachołki Rosji i podpalacze
Polski. Polityka historyczna dla osta-
tecznego podziału, a nie dla zrozu-
mienia. Przeszłość zamiast przyszłości.
Rozpamiętywanie zamiast projekto-
wania. Tata Kukiz buduje polityczną

reprezentację młodych. Wygrywa antysystemowością. On, beneficjent systemu. Przywróci państwo lu-
dowi. Zwłaszcza młodszej jego części. Przywróci?

Odnoszę się jedynie do kwestii reprezentatywności systemu wyborczego. Czyli do jedynego elemen-
tu jego programu, który nie jest bluzgiem. Jednomandatowe okręgi wyborcze. JOW-y! Załatwił go do-
tychczasowy sojusznik, Janusz Korwin-Mikke. Na trzy dni przed brytyjskimi wyborami trafnie zapo-
wiedział ich oczywiste skutki. 20-procentowy wynik wyborczy dał jeden mandat. Tam mamy demo-
krację od czasu Cromwella. Brytyjczycy znają kompetencje Londynu oraz kompetencje hrabstwa i gmi-
ny. Wiedzą co do kogo należy i za co jest odpowiedzialny. My mamy silny podział na NAS i ONYCH.
Absurdalne upartyjnienie państwa i gospodarki. Pozatrzaskiwane drzwi do jakiegokolwiek sprawcze-
go uczestnictwa w polityce. W Warszawie i w Mysiej Dziurze. Cerberzy strzegący wejścia i kontrolu-
jący warunki pobytu. Wodzowie. 

JOW-y jedynie uszczelnią ten system. Gdybyśmy do października zmienili ordynacje na taką, ja-
kiej chce Kukiz, pozostałyby dwie partie: PiS i PO. Gdyby PO się rozpadła na tyle, by na fali bun-
tu zastąpił ją KUKIZ, to też pozostaną dwie partie. Abstrahuję od kadr. PO też kiedyś była oby-

watelska. W rzeczywistości idzie o demokrację nie tylko formalną, w skali kraju i uczciwych wyborów,
i nie tylko o reprezentatywność systemu dla możliwie największej liczby obywateli, ale i o to, żeby wy-
bór był własnym wyborem wyborcy. Propozycja Kukiza wzmacnia system, a nie go obala. Ktoś kandy-
datów, w jednomandatowych okręgach wyborczych, wysuwa. Jeśli każdy sam się wysunie, to, po-
wiedzmy wtedy ze stu kilkudziesieciu kandydatów – kogo z sensem wybierzemy? Czy ewentualna oli-
garchizacja lepsza jest od ochlokracji? Kukiz mówi o partiokracji. Ona się wzmocni w wyniku przyjęcia
ordynacji opierającej wybory na jednomandatowych okręgach.

Zakładam, że Paweł Kukiz nie ściemnia. Że boli go to samo, co i mnie boli – partyjne wynaturzenia.
Dyktat wodzów. Brak autentycznego wyboru. Zakładam, że nie chodzi mu o zastąpienie Platformy Oby-
watelskiej KUKIZEM. Zakładam, że idzie o cel, którym jest rzeczywista współodpowiedzialność wybor-
ców. O zmianę systemową. O demokrację. Zakładam, że skoro dotychczas nigdzie nie ma parlamentar-
nej demokracji bez partii politycznych to i Kukiz będzie musiał mieć partię. Ktoś musi wypracować pro-
gram, zebrać wystarczające dla jego realizacji poparcie, wyszukać ludzi, którym powierzone zostaną funk-
cje wykonawcze, zorganizować ich i zdyscyplinować, kontrolować zgodność ich działań z przyjętym pro-
gramem, utworzyć parlamentarne zaplecze. Jeśli pan Paweł Kukiz nie ściemnia, to jest inna droga, któ-
ra do jego celu rzeczywiście prowadzi.

Ordynacja mieszana plus alfabetyczne listy wyborcze komitetów wyborczych. Pół na pół. Miesza-
na jak w Niemczech. Listy alfabetyczne dla części wybieranej z list partyjnych dla wzmocnienia czyn-
nika osobowego. A dzisiaj dla sprawdzenia intencji, o co w tym wszystkim chodzi. Mamy przecież mo-
ment zmiany. Powstają nowe propozycje. Najsilniejsza to właśnie KUKIZ. Ale będą i inne. 

Zakładam, że Polacy, jak inni normalni ludzie na świecie, mają w miarę stałe ideologiczne upodo-
bania. Jeden jest bardziej konserwatywny, inny kieruje się bardziej liberalnymi wartościami. Je-
den zerka na lewo, drugi na prawo. Jeden stawia granice tu, inny gdzie indziej. Jeden chciałby,

żeby rząd więcej inwestował, drugi, żeby ograniczał podatki. To jest naturalne. Takie ogólne podziały two-
rzą właśnie partie polityczne. Nasz problem jest w tym, że te polskie partie są wewnętrznie pozamyka-
ne. System ich finansowania wzmacnia to zamknięcie. Jeśli dodamy do tego bezprzykładne upartyjnie-
nie państwa, rzeczywisty brak rozgraniczenia partyjnego od państwowego i dyktatorską pozycję wodzów
partyjnych, to zgoda – mamy demokrację udawaną, teatr demokracji, a nie demokrację wolnych ludzi.
Ordynacja mieszana dlatego by wzmocnić czynnik rzeczywistego wyboru – połowa mandatów z jedno-
mandatowych okręgów wyborczych. Około 150 tysięcy ludzi wybiera posła. Druga połowa z list partyj-
nych – dla stabilizacji systemu. Ale z list alfabetycznych – dla wyrównania szans i dla zachęcenia wybor-
ców do głębszej odpowiedzialności za dokonywany przez nich wybór. Jedną dla wszystkich komitetów
wyborczych. Partia kreuje pewien program. Ludzie zbierają się wokół niej z uwagi na swoje wartości i na
zaufanie. Partia wysuwa w skali kraju, na liście komitetu, powiedzmy 460 kandydatów (tak, jak dzisiaj,
podwójna ilość wobec sumy miejsc). W okręgu wyborczym, powiedzmy, około 10. Nawet jeśli jest silna,
uzyska w wyborach co najwyżej kilku. Ale kto to będzie, to zależy jeszcze bardziej niż dziś od wyborców.
Tak, jak jest dzisiaj, kto znajdzie się na listach, zależeć będzie od kierownictwa partii. Ale ten system wy-
musi na wyborcach większą odpowiedzialność za dokonywany wybór. I otworzy, poprzez jednomanda-
towe okręgi, furtkę dla indywidualności. Oni później, jeśli będą mieli rozum i poczucie odpowiedzialno-
ści, dołączą do jakichś partii. Odwrócą jednak zależność. To oni staną się obiektem pożądania partii, a nie
partyjni szefowie.  Dzisiaj mamy ordynację proporcjonalną. Proponuję, zanim dojdziemy do mocy pozwa-
lającej pójść, częściowo, za buntem Kukiza, przyjąć już w najbliższych wyborach, dobrowolnie, w komi-
tetach wyborczych alfabetyczna zasadę tworzenia list. Rzecz jasna z zachowanym parytetem płci. A mo-
że i wieku? A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
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RESET Andrzej Celiński

Alfabetyczne listy wyborcze

„Polski patriotyzm to mit. Tym
silniejszy i zasłaniający 
rzeczywistość, im ta rzeczywi-
stość bardziej dokuczliwa”
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Pomimo zmiennej pogody, wszystko odbyło się zgodnie z pla-
nem. Zarówno mnie, jak i wielu innym osobom, przypadko-
wym, jak i takim jak ja, przybyłym specjalnie na tę okoliczność,
w ubiegły czwartek na pl. Konstytucji udało się obejrzeć, a na-
wet dotknąć makiety najnowszego wcielenia legendarnej War-
szawy 223.

Ogólne wrażenie bardzo dobre. Piękna, masywna, muskularna sylwetka,
nie przypominała mi żadnego innego samochodu. Oczywiście można do-

szukiwać się na siłę podobieństw detali, ale na tej zasadzie wszystkie samochody są do siebie
podobne. Projekt nowej Warszawy to z pewnością sylwetka bardzo nowoczesna, ale jednocze-
śnie nie pozbawiona nawiązań do protoplasty. Fakt ten, to z pewnością sukces projektantów
nowego nadwozia. Udając się na pl. Konstytucji, miałem nadzieję zobaczyć jeżdżący prototyp.
To mi się jednak nie udało. Zaprezentowana została makieta nadwozia, z wieloma elementa-
mi – atrapami. Nie było też możliwości zajrzenia do wnętrza, najprawdopodobniej to jeszcze
nie jest ten etap.

A teraz słów kilka, o co chodzi w projekcie. Kilku młodych zapaleńców, głównie z Wrocławia,
przy ograniczonym budżecie i możliwościach organizacyjnych, porwało się na pomysł przypo-
mnienia ikony polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Nowy projekt pod nazwą „New Warsaw
Wratislavia” ma być ręcznie produkowanym pojazdem dla bardzo elitarnego grona klienta. Sa-
mo nadwozie ma sporo nawiązań do legendarnej Warszawy 223, ale całość wygląda z pew-
nością bardzo nowocześnie, moim zdaniem na miarę XXI wieku. Jednym z celów projektowych,
jakie postawili sobie pomysłodawcy projektu, było zachowanie „oryginalnej toporności wyglą-
du” Warszawy 223 oraz „zawarcie w nowej bryle ducha czasów PRL-u”, co przy jednoczesnej
chęci stworzenia pojazdu nowoczesnego, wcale nie było prostym zadaniem. Wydaje mi się, że
ten karkołomny cel został w pełni osiągnięty. Bardzo jestem ciekaw ostatecznego kształtu i ja-
kości wykończenia wnętrza samochodu.

Zdaniem pomysłodawców projektu i trudno się z tym nie zgodzić, obecnie polski prze-
mysł motoryzacyjny nie istnieje. Nowa Warszawa ma ten fakt, choć w małej skali, odmie-
nić. Kto ma być klientem na nowy polski samochód? Ze względów organizacyjnych, finan-
sowych i prawnych, przynajmniej w początkowym okresie, produkcja, ma ona być bardzo
mała, wręcz jednostkowa. Powodem są m.in. wymogi homologacyjne i brak konieczności
wykonywania np. crash-testów, przy produkcji na taką właśnie małą skalę. Nie jest dziś jesz-
cze znana cena projektowanego pojazdu, ale z pewnością nie będzie ona niska. Co to ozna-
cza? Nowy projekt jest traktowany przez pomysłodawców jako dzieło sztuki, a nie jak
przedmiot użytkowy i tak właśnie będzie miał być promowany i sprzedawany. Są i w na-
szym kraju już osoby, które chcą i maja możliwości, aby otaczać się dobrami, które traktu-
ją jako inwestycję bądź spełnienie swoich marzeń, czy potrzeb. Tacy, których po prostu na
to stać. Pewne jest to, że każdy właściciel nowego pojazdu, z pewnością będzie mógł cie-
szyć się faktem posiadania czegoś absolutnie wyjątkowego i unikatowego w skali nie tyl-
ko naszego kraju, ale i całego świata!

To, że auto nie będzie poddane tradycyjnym crash-testom, nie oznacza, że przed wdrożeniem
do produkcji oraz sprzedaży, nie będzie ono gruntownie przebadane. Dzisiejsze możliwości tech-
niczne pozwalają na przeanalizowanie skutków wypadków na ekranie komputera, a zaprosze-
nie do współpracy przy projektowaniu i budowie pojazdu profesjonalnych firm z branży, wró-
ży sukces całemu przedsięwzięciu.

Gwarancją powodzenia nowego projektu, przynajmniej od strony technicznej, jak i bez-
pieczeństwa, ma być też oparcie konstrukcji na podwoziu zapożyczonym z BMW M5. Sa-
mochód projektowany jest na osiągania prędkości maksymalnym w okolicy 300 km/h, tak
więc wybór platformy wydaje się przemyślany i nie przypadkowy. Nadwozie nowego po-
jazdu ma być wykonane z kewlaru, materiału zarazem bardzo lekkiego jak i wytrzymałe-
go. Pod maską ma się znaleźć pięciolitrowy silnik BMW, osiągający moc 600 KM. Auto ma
przyspieszać do setki w około 4,5 sekundy. Smaczku mają dodawać 22-calowe koła i spo-
ro chromu. Całość konstrukcji ma ważyć nie więcej niż 2 tony. Największymi atutami no-
wej Warszawy mają być jej elitarność, ze względu na mocno ograniczoną produkcję, jak i
ręczne wykonanie zarówno nadwozia, jak i wnętrza. Oczywiście każdy pojazd wykonywa-
ny będzie na indywidualne zamówienie, umożliwiające duże możliwości personalizacji.

W zeszły czwartek na pl. Konstytucji było naprawdę miło. Wyczuwało się w powietrzu de-
likatne napięcie i stan czegoś nowego i wyjątkowego. W nadaniu oprawy i klimatu sprzed lat
pomagała kapela warszawskich grajków, kataryniarz oraz przysmaki tradycyjnej warszawskiej
kuchni serwowane w nowo otwartej restauracji Varso Vie.

Trzymając mocno kciuki, czekam na kolejne informacje o projekcie!

M O T O W O J
M o b i l n y  D o r a d c a  M o t o r y z a c y j n y  A u t o G o +

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

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Kochane i niezapomniane...

Warszawą w XXI wiek
Piórem Derkacza

Jerzy Derkacz – laryngolog
sseennaattoorr RRPP IIIIII kkaaddeennccjjii

Podobno każdy człowiek ma siedmiu sobowtórów. Muszę więc i ja mieć statystycz-
nie swoje wierne odzwierciedlenie. Gdzie znajdują się ludzie podobni do mnie, tego nie
wiem. Wiem natomiast, że są ludzie o imieniu Jerzy i nazwisku Derkacz. Wystarczy wejść
do Internetu, wpisać własne nazwisko i wtedy pojawi się człowiek noszący to samo imię
i nazwisko co my. W moim przypadku pojawia się Jerzy Derkacz urodzony w Zamościu,
a więc w mieście, w którym urodziłem się i ja. Mam też powód do dumy, że Jerzy Der-
kacz był w latach 1993 – 1997 senatorem RP. Jeszcze większy powód do dumy mam wte-
dy, jak w słuchawce mojego telefonu słyszę nazwisko – Jerzy Derkacz.  To prawie tak,
jakbym miał sobowtóra. 

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

W poniedziałkowy wieczór majowy,
Gdy chciałem wierszyk napisać nowy,

Tak mnie odurzył bez ogrodowy, 
Rozmarzył nocą blask księżycowy,

Że wiersz w zamyśle kilkuzwrotkowy
Miał być liryczny i nastrojowy.

Żona mi pomysł wybiła z głowy,
Że to niemodne, a tekst niszowy

Przeczyta tylko maniak książkowy,
Więc szkoda czasu, a trud jałowy.

I tu olśnienie! Wiersz mam gotowy!
Obowiązkowy temat to JOWy!

Nastrój ostatnio był minorowy,
Panował marazm, trend kryzysowy,

Sezon wydawał się ogórkowy,
Aż się pojawił trybun ludowy,

Kukiz, kultowy muzyk rockowy,
I wszem ogłosił: Walczmy o JOWy!

Numer okazał się popisowy, 
I duch w narodzie odżył bojowy!

Zryw narodowy! Problem kluczowy!
Sprawa swój ciężar ma gatunkowy,

Więc temat stał się pierwszoplanowy,
Propagandowy, całodobowy. 

Rano przeglądam serwis prasowy
Ten niezależny i reżimowy,

W południe włączam program radiowy,
a w nim Kamila słucham Dąbrowy.

I w Miecugowym Szkle Kontaktowym,
Też hit krajowy: Kukiz i JOWy.

Spór ideowy, wręcz naukowy,
Poziom fachowy, skład doborowy,

Działacz rządowy i terenowy,
Twierdzi, że anty jest systemowy, 

Że zniszczyć układ chce betonowy,
Kto żyw, jak może, popiera JOWy.

Nawet Prezydent jest postępowy, 
Planuje z ludźmi szczere rozmowy,
Chce referendum, zmienia umowy,

Zmniejszyć podatek ma dochodowy,
Wprowadza przy tym tryb ekspresowy,

By wszystkim sprawić prezent gwiazdkowy. 

Media nadają spot reklamowy, 
Lansują w sposób nietuzinkowy,

Jak mus jabłkowy, dżem truskawkowy, 
Pomidorowy sok eksportowy,

Rosół wołowy, krem luksusowy.
Innymi słowy: Popyt na JOWy. 

Dość już sensacji z pism kolorowych,
Celebrytowych plotek z alkowy, 

Koniec doniesień z placów budowy,
Nagrań podsłuchów narad u Sowy.

Zamach bombowy, krach budżetowy,
Nic nas nie rusza, jedynie JOWy.

Kto za? Dziś wszyscy! Odzew masowy,
Widać skuteczne były namowy.
Mężatki, panny, dzieci i wdowy,

Z umów śmieciowych i etatowych,
Posterunkowy, cieć podwórkowy, 

Gros poborowych i sztab wojskowy.

Twórcy przebojów dyskotekowych,
Wielcy artyści scen operowych,

Zespół cyrkowy, kwartet jazzowy,
Amant filmowy, kibic sportowy,

Górnik dołowy spod Częstochowy,
Ta co berecik ma moherowy,

Bolek i Lolek, Dziadek piaskowy,
Kubuś Puchatek, chociaż pluszowy,

Walet treflowy i król pikowy,
Zegarmistrz Światła, ten purpurowy,

Barany, kundle i pies rasowy.
Osły i krowy… Proszą o JOWy!

NIC TYLKO JOWY, JOWY I JOWY

W o j t e k  D ą b r o w s k i

O wy! … Co jeszcze trzeba wam dać?
JOWy! A niech was! JOW, wasza mać!

MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
TTeerraazz ttaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu
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ANTYKCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601-336-063

KUPIĘ każde
elektronarzędzia oraz każdy

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

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD, 

dojazd
609-155-327

MONETY, znaczki, medale,
książki, 601-235-118

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

SKUP KSIĄŻEK,
każda ilość, wszystkie

dziedziny - dojazd, 
602-254-650

WYNAJMĘ dwupokojowe,
Mokotów, 785-175-966

AA ANGIELSKI, 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, 
504-057-030

NIEMIECKI, skutecznie, 
505-022-862

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

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

DO OBSŁUGI plotera
frezującego (Corel Draw);
biuro@atsdigital.pl

PRZYJMĘ kierowcę kat.B i C z
uprawnieniami HDS, 609-115-711

PRZYJMĘ magazyniera, skład
budowlany, Piaseczno,
uprawnienia na wózek widłowwy,
609-11-57-11

SIEĆ obuwnicza KANGUR
zatrudni Panie do pracy na
stanowisko sprzedawcy w Galerii
Ursynów i Galerii Renova oraz na
Tarchominie. CV proszę przesłać
pod adres: babiejdominika@wp.pl

SKLEP ogólnospożywczy
“Piątka Bis” w Piasecznie zatrudni
ekspedientkę, 501-406-160

MAZURY 7 dni 
od 540 zł z wyżywieniem,
jezioro, las, kameralnie. 

Tel. 89 621-17-80
www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, meble na
zamówienie, 

602-27-17-18, 
wt. i czw. promocje

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DACHY papą, 605-606-914
DACHY - pokrycia, naprawy,

502-473-605
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
ELEKTRYK, uprawnienia, 

501-236-987
GLAZURA, gładź, malowanie,

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

kompleksowo, 796-664-599
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, FLYCOM,

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

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374
MALARSKIE, tapetowanie, 

22 644-94-55, 607-775-259
MALOWANIE, 722-920-650

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

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

PIELĘGNACJA zieleni, prace
porządkowe, koszenie trawników,
604-401-161

PORTRETY MALARSKIE na
zamówienie, niedrogo, 
tel. 512-202-496

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTOWO-BUDOWLANE.
Ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

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

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

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

USŁUGI rębakiem do gałęzi oraz
frezowanie pni, 503-954-603

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WRÓŻKA - doradca życiowy.
Pomoc terapeutyczna. Masaże
odstresowujące i lecznicze. 
784-77-30-88, 
22 291-55-78

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
601-870-594

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński

22 644-79-28
601-313-313

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Nie ma lekkNie ma lekk o...o...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje WWiieessłłaawwaa BBaarraańńsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 2233 mmaajjaa,, 1188..0000:: Kino
Dokumentu w Domu Sztuki za-
prasza na pokaz p.n. „Wieczór
Filmowy ze Stanisławem Kuźni-
kiem”. W programie filmy: „Pań-
stwowy szpital” (1988), „Okru-
chy, strzępy, drzazgi” (1992), „Li-
stonosz z księstwa Seborgi”
(1997), „Jesteśmy  z zamku”
(2003) oraz spotkanie z reżyse-
rem. Wstęp wolny.

CCzzwwaarrtteekk,, 2288 mmaajjaa,, 2200..0000:: Te-
atr Seniora w Domu Sztuki za-
prasza na premierę spektaklu
p.t. „Tu i tam przy kawie” zain-
spirowanego sztuką Bogusława
Schaeffera „Tutam”. Scenariusz
i reżyseria: Wojciech Sanejko.
Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

2222 mmaajjaa zapraszamy na wer-
nisaż i wystawę prac uczestni-
ków warsztatów plastycznych
“Spotkania ze sztuką po latach”.
Wystawa będzie czynna w
dniach 22.05-18.06.2015 r.

Warsztaty organizowane są
przez Barbarę Bielecką-Woźnicz-
ko w Domu Kultury Stokłosy od
prawie dekady. W pracowni sto-
sowane są różnorodne techniki
plastyczne - olej, tempera, akwa-
rela, pastel, węgiel. W programie

jest studium z natury, praca w
oparciu o wybrane dzieło malar-
skie, poruszane są zagadnieniami
z zakresu historii sztuki. Cyklicz-
nie organizowane są warsztaty z
modelem. Wystawa wspólfina-
sowana ze środków dzielnicy Ur-
synów m.st Warszawy. 

2233 mmaajjaa oo 1199..0000 ii 2266 mmaajjaa oo
1199..1155 zapraszamy na spektakl
pt.”Sercobieg” eksperymental-
nej grupy “Teatr na sztuki” w re-
żyserii Jolanty Denejko. Wstęp
wolny. 

66 cczzeerrwwccaa oo ggooddzziinniiee 1199..0000 za-
praszamy na występ kabaretu
“Inaczej” laureatów tegorocznej
edycji festiwalu PAKA. Sami o so-
bie piszą tak: “Kabaret Inaczej
tworzy trzech mężczyzn o nie-
zbyt nachalnej urodzie, za to z
dużym dystansem i poczuciem
humoru. Wszyscy członkowie ka-
baretu pochodzą z Białegostoku,
co dodatkowo nie ułatwia życia.
Jednak jeżdżąc po kraju, staramy
się obalić stereotyp, iż stolica Pod-
lasia to tylko kolebka biesiady i
disco-polo. Pokazujemy, że moż-
na Inaczej. Bo można.”

Występ sfinasowany ze środ-
ków dzielnicy Ursynów m.st
Warszawy. Wstęp wolny po
uprzedniej rezerwacji.
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Gakeria Ucznia DK SMB Imie-
lin zaprasza w niedzielę 24 ma-

ja o godz. 17.00 na otwarcie wy-
stawy rysunku pt; “Historia w
wielkim formacie”. Autorem
prac jest Jacek Kaluta , ucznień
V klasy  SP  Nr 16  w Warszawie.
Jacek interesuje się historią i kul-
turą Azji,  religiami świata, geo-
grafią, militariami i kosmosem.
Rysuje i wraz z kolegami  nagry-
wa  filmy. Od 2010 roku  uczęsz-
cza na zajęcia z rysunku odręcz-
nego do Klubu A4 SMB Imielin.
Tu realizuje swoje pasje przele-
wając je na kartony o wymia-
rach 40x60 cm. Wystawa czyn-
na do 10 czerwca 2015 r. Wstęp
wolny. Zapraszamy
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2211..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotka-
nie z prof. Krzysztofem Mrow-
cewiczem w cyklu „Świat jest
teatrem. Sceny z historii dra-
matu i teatru” pt.: „Teatr mo-
dernistów”

2266..0055 –– wwttoorreekk – spotkanie w
cyklu Wieczorów Czwartkowych
z p. Mariuszem Raniszewskim
pt.: „Noc Świętojańska we
współczesnej Polsce. Obchody
wśród Polaków i Litwinów”

2288..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
„Literatura polska – onomasty-
ka” pt.: „Degradacje i meliora-
cje znaczeniowe”

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

Zespół MITH, czyli Basia (wo-
kal), Weronika (bas), Wojtek (gi-
tara) i Radek (perkusja) pocho-
dzi z iM ROCK SCENY, działają-
cej w Domu Kultury SMB Imie-
lin przy Dereniowej 6 od 1998
roku. W ramach SCENY od 2003
roku odbywają się Warsztaty
Rockowe iM Granie, finansowa-
ne przez Urząd Dzielnicy Ursy-
nów, na których członkowie gru-
py MITH doskonalili swoje umie-
jętności muzyczne. Zespół wy-
grał pierwszą edycję Młodzieżo-
wego Konkursu Muzycznego
URSYNÓW MUSIC FEST, a na-
grodą jest występ grupy w naj-
bliższą sobotę, 23 maja, w czasie
Dni Ursynowa. Zapraszamy.

f o t o .  P a w e ł  W e g n e r

IM ROCK granie!
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