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M ogę tylko z rozrzewnie-
niem wspominać, jak 36
lat temu stworzyliśmy so-

bie dwiema rodzinami parogo-
dzinny raj na ziemi, wyprawiwszy
się na starorzecze Wisły w wila-
nowskich Zawadach, gdzie woda
była czysta jak kryształ, a piasek
na brzegu przypominał najpięk-
niejsze w Europie przedwojenne
plaże nad Bałtykiem. W urokli-
wym zawadowskim zakątku wszy-
scyśmy się rozebrali do naga, ko-
rzystając z promieni słońca i ką-
piąc się w owej krystalicznej, pach-
nącej wodzie. 

T aki wyraj jest już chyba w
Warszawie nie do pomyśle-
nia. Mój stary druh Zyg-

munt Głuszek, który w 1944 prze-
płynął Wisłę w te i nazad pod nie-
mieckimi kulami, przenosząc
ważny meldunek dowódców Po-
wstania Warszawskiego na praski
brzeg, pewnie by dziś takiego wy-
czynu nie był w stanie dokonać, bo
skoczywszy do rzeki, zaraz by się
zatruł brudną wodą. Taki sam los
spotkałby moją dawną koleżankę
z redakcji Przeglądu Sportowego
– Olę Korolkiewiczową, która na
początku lat pięćdziesiątych ubie-
głego wieku brała udział w wiśla-
nych wyścigach pływackich od
Mostu Poniatowskiego do Wila-
nowa. A Wilanów akurat zaczyna
śmierdzieć niczym za czasów kró-
la Jana III Sobieskiego, kiedy trze-

ba się było załatwiać albo metodą
do nocnika, albo „chodzeniem za
stodołę”. 

S kąd ten dzisiejszy odór?
Ano z Potoku Służewieckie-
go, nieprzypadkowo nazy-

wanego Smródką. Kiedyś jako wi-
nowajcę zanieczyszczającego po-
tok wskazywano port lotniczy na
Okęciu, ale ten zarzut już dawno
nieaktualny. Co gorsza jednak,
mimo że problem Smródki po-
wraca co pewien czas od lat wie-
lu, władze miasta wciąż nie po-
trafią kontrolować istniejących
tam spustów i zorientować się,
kto powoduje fetor, bodaj najbar-
dziej odczuwalny w rejonie wila-
nowskiego Pałacu Królewskiego.
Okoliczni mieszkańcy czekają na
oczyszczenie potoku, bo przecież
nie mają zamiaru się wyprowa-
dzać (nie rzucim ziemi, skąd nasz
smród), a ja się zastanawiam,
czy naprawdę nie sposób znaleźć
sprawców zanieczyszczeń. Od ra-
zu mi się przypomina problem
podmywania lotniska w Nicei z
pasem startowym kończącym się
nad samym Morzem Śródziem-
nym. Gospodarze tego aeroportu
latami walczyli z morską wodą,
sądząc, że to ona podmywa im
teren, aż wreszcie pojawiła się
mądra pani inżynier geolog z Pol-
ski, tłumacząc nierozgarniętym
żabojadom, iż powodem erozji
jest płynąca z drugiej strony nie-
wielka rzeczka. W podzięce za od-
krycie zatrudniono Polkę na ni-
cejskim lotnisku jako głównego
inżyniera i kłopot się skończył.
Czy w Warszawie nie sposób zna-
leźć drugiej takiej mądrali?

N ajprawdopodobniej nikt w
sprawie Smródki kogoś tak
bystrego nawet nie szuka.

Można za to odnieść wrażenie, że
największe mądrale w stolicy gar-

ną się przede wszystkim do Biura
Gospodarki Nieruchomościami,
gdzie – jak już gołym okiem widać
– powstało urzędnicze Eldorado,
skumane ze specyficznym lobby
prawniczym. Wielkorządcy potęż-
nego majątku miejskiego robią naj-
wyraźniej co chcą, jak mieliśmy się
okazję przekonać chociażby na
przykładzie byłego wicedyrektora
BGN Jakuba Rudnickiego. Ten re-
alizujący w swoisty sposób polity-
kę prorodzinną urzędnik wykonał
sprytny manewr, w następstwie
którego – jak powiadają w uprosz-

czeniu mieszkańcy – sam sobie
„zwrócił ” willę na Kazimierzow-
skiej. Nadto zaś – w ramach repry-
watyzacji – podpisał decyzję o
zwrocie działki obok Sali Kongre-
sowej Pałacu Kultury, mimo że ta
działka została już przez państwo
polskie przedwojennym właścicie-
lom spłacona. 

N a łamach „Passy” redaktor
Tadeusz Porębski publikuje
od dwóch lat demaskator-

skie artykuły, ukazujące dla odmia-
ny sprytne machinacje wokół rów-
nież reprywatyzowanej (zdaje się,

że prawem kaduka) nieruchomości
przy ul. Narbutta 60. Włos się jeży
na głowie, gdy się odkrywa, jak dłu-
gi może być łańcuch ludzi złej woli,
umożliwiających bezprawie. Jeśli
chodzi o reprywatyzację, zarówno
policja, jak i prokuratura jakoś nie
przejmują się ewidentnymi dowo-
dami fałszerstwa, a rzecznik sto-
łecznego ratusza, podobnie jak sa-
ma prezydent miasta – zamiast
przyznać się do popełnionych, naj-
delikatniej mówiąc, błędów we
wspomnianych kwestiach, usiłuje
wykręcić kota ogonem. 

Odziwo jednak, raczej nie z
tych powodów, lider rzą-
dzącej obecnie krajem par-

tii Prawo i Sprawiedliwość Jaro-
sław Kaczyński zapowiedział na
okręgowym zebraniu warszaw-
skim, że czas już wprowadzić w
stolicy dobrą zmianę (czytaj: obję-
cie władzy przez PiS). Jeśli jednak
taka zmiana, czyli zluzowanie
Platformy Obywatelskiej, miałaby
nastąpić, to trudno sobie wyobra-
zić, by odpowiednie służby, a
przede wszystkim Centralne Biuro
Antykorupcyjne, nie zajęły się re-
prywatyzacyjnym biznesem – bo
jakże inaczej nazwać to, co się od
pewnego czasu dzieje ze stołecz-
nymi nieruchomościami? Nieje-
den z warszawiaków mocno się
dziwi, jak długo można robić do-
brą minę do złej gry, której efektem
jest przetracanie majątku publicz-
nego. A jeszcze bardziej zdumie-
wające wydaje się wieloletnie zwle-
kanie z uchwaleniem kompromi-
sowej ustawy tyczącej reprywaty-
zacji, jaka obecnie następuje – teo-
retycznie – jako naprawianie
krzywd, wyrządzonych indywidu-
alnym właścicielom nieruchomo-
ści, znacjonalizowanych i skomu-
nalizowanych tuż po drugiej woj-
nie światowej słynnym „dekretem
Bieruta”.   

W arto byłoby zapytać – nie
tylko w trybie wywiadu
dziennikarskiego – w

czyim właściwie interesie działają
urzędnicy, mający dostęp do nad-
zwyczaj cennej bazy danych i czy
rzeczywiście w każdym wypadku
postępują zgodnie z prawem, wy-
dając decyzje w dobrej wierze. Jak
na złość bowiem skutki tych decy-
zji bynajmniej na to nie wskazują.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

WW  WW aa rr ss zz aa ww ii ee  nn aa jj ww yy rr aa źź nn ii ee jj  cc oo śś  śś mm ii ee rr dd zz ii .. .. ..WW  WW aa rr ss zz aa ww ii ee  nn aa jj ww yy rr aa źź nn ii ee jj  cc oo śś  śś mm ii ee rr dd zz ii .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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JJaakk ddłłuuggoo iissttnniieejjeecciiee jjuużż nnaa
rryynnkkuu?? 

MEDICAL OFFICE s.c. po-
wstała w 2004 roku, a od roku
2006 prowadzimy NZOZ Medi-
cal Center. Teraz właśnie ob-
chodzimy 10-lecie założenia
przychodni. Celem naszej dzia-
łalności jest zapewnienie pro-
fesjonalnej i kompleksowej
opieki medycznej, począwszy
od podstawowej opieki zdro-
wotnej, poprzez opiekę specja-
listyczną i rehabilitację, aż po
opiekę w domu pacjenta.

SSłłyysszzaałłaamm żżee ffiirrmmaa rroozzwwiijjaa ssiięę
bbłłyysskkaawwiicczznniiee?? CCzzyymm ssiięę kkiieerruu-
jjeecciiee ww rroozzwwiijjaanniiuu sswwoojjeejj ooffeerrttyy??

Myślę, że osiągnęliśmy wiele
w okresie 10 lat. Duży nacisk
kładziemy na rozwój firmy.
Dzięki  kolejnym dotacjom unij-
nym m. in. „„IInnffoorrmmaattyyzzaaccjjaa oorraazz
wwddrroożżeenniiee eelleekkttrroonniicczznneejj ddookkuu-
mmeennttaaccjjii mmeeddyycczznneejj zzaa ppoommooccąą
ee-uussłłuuggii ww MMeeddiiccaall CCeenntteerr”” mo-
żemy zapewnić naszym pacjen-
tom coraz to nowsze rozwiąza-
nia i kompleksową opiekę w jed-
nej placówce, w tym e-usługę.
To usługa, która umożliwi pełne
załatwienie danej sprawy dro-
gą elektroniczną w tym: zapis

do lekarza, dostęp do skiero-
wań, recept i zwolnień lekar-
skich, wyników wykonanych ba-
dań, jak również dostęp do peł-
nej dokumentacji medycznej.
To wszystko będzie  możliwe
dzięki wdrożonym dodatkowym
mechanizmom personalizacji w
celu ochrony danych osobowych
i dostosowania sposobu świad-
czenia do szczególnych uwarun-
kowań i potrzeb klienta.

JJaakkiiee ppoorraaddnniiee mmoożżnnaa zznnaalleeźźćć
ww PPaańńssttwwaa ppllaaccóówwkkaacchh?? 

Od wielu lat współpracujemy
z NFZ,  dzięki czemu  większość
z naszych poradni jest bezpłat-
na.. Wychodząc naprzeciw na-
szym klientom otworzyliśmy
również odpłatne poradnie wy-
sokospecjalistyczne, tj.  porad-
nię leczenia bólu, poradnię le-
czenia ran, podologię – leczenie
stopy cukrzycowej, poradnię
zdrowia psychicznego, dzięki
którym odnieśliśmy wiele suk-
cesów w przywracaniu zdrowia
naszym pacjentom. Dla stałych
klientów wprowadziliśmy karty
rabatowe 10-15% oraz ceny pro-
mocyjne.. 

CCzzęęssttoo ppoo wwiizzyycciiee uu lleekkaarrzzaa
oottrrzzyymmuujjeemmyy sskkiieerroowwaanniiee nnaa

rróóżżnnee bbaaddaanniiaa,, ggddzziiee jjee wwyykkoo-
nnuujjeecciiee?? 

Większość naszych pracowni
diagnostycznych mamy na miej-
scu m. in.: pracownię USG, DOP-
PLER, PCI, EKG, ECHO SERCA,
uroflometrię, spirometrię itd.
Wykonujemy także badania la-
boratoryjne w pełnym zakresie,
badanie słuchu, alergiczne testy
skórne oraz badania kierowców
i badania w zakresie medycyny
pracy. W ramach otrzymanego
dofinasowania powstanie rów-
nież pracownia RTG. 

OOdd jjaakkiieeggoośś cczzaassuu ffuunnkkccjjoonnuu-
jjee ttaakkżżee rreehhaabbiilliittaaccjjaa.. NNaa jjaakkiiee
zzaabbiieeggii mmoożżnnaa ssiięę zzaappiissaaćć?? 

W  2014 roku nasza placówka
zakupiła wiele nowych, specjali-
stycznych sprzętów oraz zatrud-
niła wykwalifikowanych fizjote-
rapeutów do pracy z dziećmi i
dorosłymi.. Zakres zabiegów jest
bardzo obszerny, są to m. in.:
prądy, jonoforeza, elektrostymu-
lacja, magnoterapia, laserotera-
pia, światłolecznictwo, kriotera-
pia, kinezyterapia, itd. 

Jeśli nie chcemy rozpoczynać
rehabilitacji a jedynie poprawić
naszą kondycję , możemy zapi-
sać się na gimnastykę uspraw-
niającą w grupach 10. osobo-
wych, która odbywa się 2 razy w
tygodniu. Zajęcia podzielone są
na grupy dla dzieci i dla doro-
słych. Obecnie na gimnastykę
uczęszcza ok. 100 osób.  Jeśli nie
lubimy pracować w grupie, mo-
żemy skorzystać z zajęć indywi-
dualnych lub masaży.

W trosce o naszych pacjentów
prowadzimy bezpłatne konsulta-
cje, które pomagają ocenić stan
zdrowia i dobrać odpowiednie
metody leczenia. 

CCzzyymm zzaajjmmuujjee ssiięę ffuunnddaaccjjaa
MMeeddiiccaall CCeenntteerr?? 

Celem Fundacji jest działal-
ność na rzecz dobra publicznego
ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb środowisk osób niepeł-
nosprawnych i przewlekle cho-
rych w zakresie ochrony zdro-
wia, aktywizacji zawodowej,
opieki socjalnej, oświaty, nauki i
kultury, wypoczynku i rekreacji.

Żyjemy coraz dłużej. Wraz z
wiekiem narastają problemy z
poruszaniem się i codzienną ak-
tywnością, do której z jednej
strony jesteśmy przyzwyczajeni,
a z drugiej jesteśmy zmuszani
przez presję bycia ciągle mło-
dym. W pewnym momencie ko-
nieczne jest wsparcie naszego
organizmu przez fachową reha-
bilitację. Zabiegi finansowane
przez NFZ są trudno dostępne i
często trzeba czekać na rehabili-
tację wiele miesięcy. Gabinety
prywatne są natomiast drogie.

Jeśli problem jeszcze Ciebie
nie dotyczy, pomyśl o innych,
tych, którzy nie mogą korzystać
z zabiegów, ponieważ ich na to

nie stać. Fundacja Medical Cen-
ter gromadzi środki, dzięki któ-
rym Twoja rodzina lub Twój są-
siad i sąsiadka będą mogli
uczestniczyć w takich zajęciach.

JJaakkiiee uussłłuuggii wwyyrróóżżnniiaajjąą PPaańń-
ssttwwaa nnaa ttllee iinnnnyycchh pprrzzyycchhooddnnii??

W naszej przychodni można
znaleźć wiele usług, które znacz-
nie różnią się od typowej placów-
ki. Dla każdego staramy się, stwo-
rzyć warunki, dzięki którym przy-
chodnia nie będzie się kojarzyła
tylko z wizytą u lekarza. Dla ko-
biet w ciąży prowadzimy szkołę
rodzenia, dla osób odchudzają-
cych się poradnie dietetyczną i
gimnastykę. Każdy może skorzy-
stać także z psychoterapii indy-
widualnej i grupowej. Przy każdej
nadarzającej się okazji organizu-
jemy także szkolenia i warsztaty
edukacyjne. W naszym biurze pa-
cjenci mogą również wypożyczyć
książkę, dzięki czemu czas spę-
dzony w poczekalni lub domu nie
będzie się  dłużył.

DDzziięękkuujjęę bbaarrddzzoo zzaa rroozzmmoowwęę..
NNaa ppeewwnnoo sspprraawwddzzęę ii sskkoorrzzyyssttaamm
zz ttaakk sszzeerrookkiieeggoo zzaakkrreessuu uussłłuugg.. 

Jak widać zdrowy tryb życia
dosłownie puka do naszych drzwi
– nie musimy daleko jeździć i szu-
kać rozwiązania jak być zdro-
wym. Dla mnie przychodnia Me-
dical Center jest czymś w rodzaju
odkrycia - pokazuje przychodnie
w zupełnie innym świetle. Czas
spędzany w służbie zdrowia nie
musi być męczący i nudny, może-
my tu również czuć się dobrze i
spełniać swoje potrzeby. 

R o z m a w i a ł a  A n n a  S t y ś

Kompleksowa opieka medyczna w MEDICAL CENTER

„Zdrowie najwyższą wartością człowieka”
Zdrowy styl życia mówiąc eufemistycznie jest w mo-
dzie. Staramy się nadążyć za uciekającym życiem,
uprawiać sporty i zdrowo się odżywiać. Tylko gdzie bę-
dziemy mieli 100 % pewność, że czynności, jakie wyko-
nujemy, są pod czujnym okiem lekarza i nie działamy
na swoją niekorzyść? Ciężko znaleźć miejsce w którym
będziemy czuli się bezpiecznie, takie, gdzie nie ograni-
cza nas ani wiek, ani schorzenia z którymi się boryka-
my. Jednym z takich miejsc, gdzie możemy zarówno le-
czyć jak i zapobiegać chorobom, jest przychodnia Medi-
cal Center. Skontaktowaliśmy się z jednym z właścicieli
przychodni Panią Renatą Blukacz, aby zadać jej kilka
pytań na temat zdrowego trybu życia. 
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Program Pola Nadziei na Ursynowie to 15.000
zasadzonych cebulek żonkili oraz  55
przeprowadzonych zbiórek. Łącznie przekazano dla
Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa kwotę
57.766,31 zł.  

Warto przypomnieć, że Pola Nadziei to piękna i szczytna idea,
mająca na celu uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób

starszych, chorych i cierpiących. Ze względu na swoje walory
edukacyjne adresowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
W Polach Nadziei wzięło udział  28 ursynowskich placówek: 11
przedszkoli, 11 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 3 licea – łączenie
w akcję włączyło się ponad 700 osób.  

„Jestem dumny z tak wymiernego zaangażowania ursynowskiej
młodzieży w zbiórkę na rzecz hospicjum. To niezwykle ważne,  aby

uwrażliwiać młodzież na potrzeby osób chorych i cierpiących – i taki
był jeden z głównych celów tej społecznej akcji, która w mojej ocenie
zakończyła się na Ursynowie pełnym sukcesem” – powiedział
zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Program Pola Nadziei 2015/2016 został poprowadzony przez Fundację
Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa przy współpracy z Urzędem
Dzielnicy Ursynów. Akcja będzie kontynuowana w przyszłym roku. 

W sobotę 4 czerwca odbyły się ostatnie wykłady zamykające kolejną edycję Wolnego
Uniwersytetu Ursynowa. W roku akademickim 2015/2016 odbyło się łącznie 40
wykładów: z geografii  varsavianistyki oraz historii sztuki. 

Uzupełnieniem zrealizowanych wykładów były trzy wycieczki do Muzeum Narodowego, w trakcie
których uczestniczący w nich mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się ze sztuką średniowiecza
oraz z polskim malarstwem historycznym.  Wycieczki zostały wprowadzone w tej edycji uniwersyteckich
zajęć i okazały się strzałem w dziesiątkę.

„Mam nadzieję że dla wszystkich uczestników Wolnego Uniwersytetu Ursynowa spotkania były
źródłem wiedzy oraz inspiracji . To kolejna edycja wykładów, jednak frekwencja przekraczająca
często sto osób na wykładzie potwierdza tylko to, że formuła wykładów jest wciąż atrakcyjna” –
podsumował spotkania zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Wolny Uniwersytet Ursynowa to cykliczne wykłady i spotkania, które odbywają się w ramach
trzech wydziałów: po raz pierwszy geografii Polski, który popularyzuje wiedzę o najciekawszych
zakątkach naszego kraju; historii sztuki, który umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do świadomego
i kompetentnego odbioru walorów dzieł sztuki oraz wydział varsavianistyki, w ramach którego
prezentowane są różnorakie aspekty historii Warszawy oraz ciekawostki i wiedza przydatna
przewodnikom miejskim.

Zakończyła się weryfikacja projektów
zgłoszonych do trzeciej edycji budżetu
partycypacyjnego. Warszawiacy mogą
wybrać spośród 1752 projektów, z czego
97 na Ursynowie. Każdy mieszkaniec
Warszawy w dniach od 14 do 24 czerw-
ca 2016 roku może zagłosować na
wszystkie pozytywnie zweryfikowane
projekty budżetu partycypacyjnego na
2017 rok. 

Można to zrobić tylko raz wybierając z wykorzy-
staniem  internetu za pośrednictwem strony
www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub tradycyj-
nie – składając papierową kartę w Urzędzie Dziel-
nicy Ursynów. W przypadku wizyty w ursynow-
skim urzędzie mieszkańcy Ursynowa mogą głoso-
wać  przy stanowiskach nr 2 i 3, wcześniej wciska-
jąc literkę “B” system obsługi klienta Q-matic. Kar-
tę do głosowania można złożyć tylko osobiście,

okazując dowód tożsamości lub dokument po-
dróży w przypadku cudzoziemców.

„Serdecznie zapraszam do zaangażowania się w
proces głosowania.  Warto oddać głos na projekty,
które odpowiadają potrzebom  małych  sąsiedzkich
społeczności.  Istotą budżetu partycypacyjnego
jest bowiem zaspokajanie lokalnych potrzeb” –
mówi Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.  

Zgodnie z informacją otrzymaną od Urzędu
Dzielnicy Ursynów, „każdy głosujący może gło-
sować w jednej wybranej przez siebie dzielnicy na
projekty o charakterze ogólnodzielnicowym oraz
na projekty o charakterze lokalnym. Do karty nie-
letnich głosujących należy dołączyć zgodę opieku-
na prawnego zgodnie ze wzorem. W przypadku
oddania głosów na projekty zarówno internetowo
jak i na karcie papierowej lub wielokrotnego gło-
sowania lub w przypadku niepodpisanej karty
zostaną one uznane za nieważne.” 

Pola Nadziei – zebrano 57 tysięcy złotych

Pieniądze dla Hospicjum

PPoocczząątteekk aakkccjjii pprrzzeedd uurrssyynnoowwsskkiimm RRaattuusszzeemm WWrręęcczzeenniiee nnaaggrróódd ppooddcczzaass ppooddssuummoowwaanniiaa aakkccjjii

Wolny Uniwersytet Ursynowa

Ciekawe wykłady i wycieczki

Budżet Partycypacyjny 

Jak głosować na projekty?

Dwa pikniki w ten weekend !
Najbliższy weekend warto spędzić na Ursynowie – w sobotę, 11 czerwca odbywają się dwie

imprezy piknikowe. Będą to piknik rodziny „Odczarowanie hospicjum” oraz Piknik Sąsiedzki 2016.
Piknik Sąsiedzki 2016 odbędzie w godz. 11.00 – 16.00 na boisku przy Przedszkolu nr 351 obok

ul. Warchałowskiego 4. Na uczestników pikniku czekają przeglądy taneczne oraz  przedstawienia
muzyczne. Będą także koncerty, w tym m. in zespołów CITY JAZZ oraz RAID  iM ROCK SCENA DK
IMIELIN. Przygotowano również szereg atrakcji dla dzieci, w tym zjeżdżalnie pneumatyczne,
sportowe tory przeszkód oraz kącik plastyczny. Organizatorem pikniku jest Urząd Dzielnicy Ursynów. 

Piknik rodzinny „Odczarowanie hospicjum” zaplanowano w godz. 11.00-17.00 na terenie
zielonym przy ul. Pileckiego 105 w Warszawie. Piknik ma pokazać, że hospicjum to miejsce gdzie
nadal trwa życie, które pracownicy i wolontariusze wypełniają ciepłem, empatią i rodzinną
atmosferą. Podczas pikniku odwiedzający będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w wielu atrakcjach.
Na scenie pojawi się m. in. Magik Markus, Marcelina Kopyt, SQER Dance, Singin’ Warsaw Project,
Teatr Katarynka oraz Piwnica na Wójtowskiej.  Wydarzenie organizuje Fundacja Hospicjum
Onkologiczne św. Krzysztofa przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów. 



5



6

Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola
O gminnych finansach rozmawiamy z Elżbietą Obłuską, skarbnikiem Gminy Lesznowola

Oszczędne i efektywne gospodarowanie to nasza dewiza
PPAASSSSAA:: ZZaacczznniijjmmyy oodd kkwweessttiiii nnaajj-

wwaażżnniieejjsszzeejj - bbuuddżżeettuu ggmmiinnyy.. JJaakkiiee ssąą
ddaannee ddoottyycczząąccee wwyykkoonnaanniiaa bbuuddżżeettuu zzaa
uubbiieeggłłyy rrookk?? CChhooddzzii oo nnaajjwwaażżnniieejjsszzee
ddzziiaałłyy..

EEllżżbbiieettaa OObbłłuusskkaa:: Budżet na 2015
rok po stronie dochodów wykonany
został w kwocie 175.256.131 zł, to
jest w  121 proc. planu. Dochody bie-
żące wyniosły łącznie
140.026.566,81 zł, czyli plan wykona-
no w 101 proc. Natomiast dochody
majątkowe  wykonano w kwocie
35.229.564,01 zł, to jest aż w 604
proc. zaplanowanych, w tym docho-
dy ze sprzedaży nieruchomości gmin-
nych to kwota 34.733.854 zł.

Najważniejsze działy to:
a) Dochody od osób prawnych, od

osób fizycznych i od osób nieposiada-
jących osobowości prawnej -
85.004.325 zł, w tym między innymi
udziały we wpływach z podatku do-
chodowego od osób  fizycznych
50.855.683 zł, udziały we wpływach z
podatku dochodowego od osób praw-
nych 4.333.109,31 zł, podatek od nie-
ruchomości 23.434.851,19 zł oraz po-
datek od czynności cywilnoprawnych
3.091.457,77 zł. 

b) Różne rozliczenia - 33.573.335 zł,
w tym między innymi subwencja oświa-
towa 31.285.577 zł.

Jeśli chodzi o budżet gminy po stro-
nie wydatków to wykonany on został w
kwocie 171.145.248 zł, co stanowi  95
proc. planu. Najwyższe wydatki zreali-
zowano w działach:

a) Oświata i wychowanie oraz eduka-
cyjna opieka wychowawcza 80.399.512
zł, co stanowi 47 proc. ogólnych wy-
datków. Należy zaznaczyć, że subwen-
cja oświatowa pokrywa wydatki bieżą-
ce jedynie w 69 proc.

b) Transport i łączność 21.226.031
zł (drogi, chodniki, lokalny trans-
port).

c) Rolnictwo i łowiectwo
12.009.040,-zł  (budowa kanalizacji,
wodociągów i oczyszczalni ścieków).

d) Ochrona środowiska 7.676.445,-zł
(budowa kanalizacji deszczowej, od-
biór odpadów komunalnych).

JJaakk ww lliicczzbbaacchh pprrzzeeddssttaawwiiaa ssiięę bbuu-
ddżżeett LLeesszznnoowwoollii nnaa rrookk bbiieeżżąąccyy ii jjaakkiiee ssąą
nnaajjwwaażżnniieejjsszzee tteeggoorroocczznnee zzaałłoożżeenniiaa bbuu-
ddżżeettoowwee??

Budżet na rok bieżący planowany
jest w następujących kwotach:

DDoocchhooddyy 117700 ..440044..447766 zzłł,,  ww ttyymm::
- dochody bieżące 153.154.618 zł,
- dochody majątkowe 17.249.858 zł.
WWyyddaattkkii łłąącczznniiee 119922..666655..880066 zzłł,, w

tym na oświatę i edukacyjną opiekę
wychowawczą 92.268.500 zł.

Wydatki bieżące 154.246.422 zł,
w tym na oświatę i edukacyjną opie-
kę wychowawczą 81.648.420 zł. Po-
za oświatą niezwykle ważną dziedzi-
ną są drogi gminne i lokalny trans-
port, na co gmina przeznaczy około
12 mln zł.

Wydatki majątkowe w kwocie
38.419.384 zł, to głównie budowa ka-
nalizacji i wodociągów, oczyszczalni
ścieków, rozbudowa szkół i hali spor-
towej, projekty  oraz budowa dróg
gminnych.

LLeesszznnoowwoollaa zznnaannaa jjeesstt zz ddbbaałłoośśccii oo
oośśwwiiaattęę,, mmaacciiee mmiięęddzzyy iinnnnyymmii ww MMyyssiiaa-
ddllee oobbiieekktt eedduukkaaccyyjjnnyy nnaa mmiiaarręę XXXXII ww..,,
kkttóórreeggoo zzaazzddrroośśccii wwaamm WWaarrsszzaawwaa..  JJaakk
kksszzttaałłttuujjąą ssiięę wwyyddaattkkii nnaa oośśwwiiaattęę ii wwyy-
cchhoowwaanniiee oorraazz eedduukkaaccyyjjnnąą ooppiieekkęę wwyy-
cchhoowwaawwcczząą ww ppoorróówwnnaanniiuu zz rrookkiieemm
22001155?? 

Wydatki na oświatę i wychowanie
oraz edukacyjną opiekę wychowawczą

w 2016 r. planowane są w wysokości
92.518.500 zł, co stanowi aż 48 proc.
ogólnych wydatków. Wydatki bieżące
zaplanowano w kwocie 81.898.420 zł,
co stanowi  53 proc. ogólnych wydat-
ków bieżących. 

Jak idzie o porównanie z rokiem
ubiegłym, to ogólne wydatki na oświa-
tę i wychowanie oraz edukacyjną opie-
kę wychowawczą w roku 2016 są wyż-
sze  o 12.118.989 zł. Natomiast wydat-
ki bieżące w porównaniu  z zeszłym ro-
kiem są wyższe o 10.764.178 zł, czyli o
15 proc. 

TToo ssaammoo ppyyttaanniiee jjaakk iiddzziiee oo śśrrooddkkii
nnaa iinnwweessttyyccjjee.. JJaakkiiee jjeesstt pprroocceennttoowwee
ooddnniieessiieenniiee ddoo rrookkuu uubbiieeggłłeeggoo??
WWzzrroosstt cczzyy ssppaaddeekk wwyyddaattkkóóww nnaa tteenn
cceell??

Gmina Lesznowola dysponuje w
tym roku środkami na inwestycje w
wysokości 38.419.384 zł, kwota ta sta-
nowi 20 proc. ogólnych wydatków. W
2015 r. wykonaliśmy wydatki inwe-
stycyjne w wysokości 36.284.573,29
zł. Porównując procentowo, na tego-
roczne inwestycje wydamy 6 proc.
więcej niż w roku 2015. Katalog zadań
inwestycyjnych na bieżąco jest mody-
fikowany i uchwalane są kolejne, no-
we zadania. 

JJaakk pprrzzeeddssttaawwiiaajjąą ssiięę ww lliicczzbbaacchh śśrroodd-
kkii ppoozzyysskkiiwwaannee zz ttyyttuułłuu uuddzziiaałłuu LLeesszznnoo-
wwoollii ww rreeaalliizzaaccjjii pprrooggrraammóóww ssttrruukkttuurraall-
nnyycchh ffiinnaannssoowwaannyycchh pprrzzeezz UUEE??

Środki pozyskane z tytułu udziału
Lesznowoli w realizacji programów
strukturalnych finansowanych przez
Unię Europejską to 505.836 zł w roku
2015 i 1.267.186 zł  w roku bieżącym. 

PPoommiimmoo ppoorróówwnnyywwaallnniiee nniisskkiicchh ssttaa-
wweekk ppooddaattkkoowwyycchh wwppłłyywwyy zz CCIITT ii PPIITT
bbyyłłyy ww uubbiieeggłłyycchh llaattaacchh bbaarrddzzoo wwyyssoo-
kkiiee.. NNiiee ppooddwwyyżżsszzaalliiśścciiee ppaańńssttwwoo ppoo-

ddaattkkóóww mmiimmoo wwyyrraaźźnnyycchh ssuuggeessttiiii RRIIOO..
CCzzyy ww ppoopprrzzeeddnniimm rrookkuu ppooddaattkkii ppoozzoo-
ssttaałłyy nnaa nniieezzmmiieenniioonnyymm ppoozziioommiiee ii cczzyy
nniiee wwppłłyynnęęłłoo ttoo nnaa wwyyssookkoośśćć bbuuddżżeettuu
ggmmiinnyy??

Wpływy z CIT - podatek dochodowy
od osób prawnych, to kwota oscylują-
ca przez ostatnie lata na poziomie oko-
ło 4.500.000 zł rocznie, natomiast
wpływy z PIT - podatek dochodowy
od osób fizycznych - w ostatnich la-
tach rosną. I tak dla przykładu w roku
2012 wyniosły 37.818.683 zł, w roku
2015 - 50.855.683 zł a w 2016 roku
planuje się je w wysokości 54.184.879
zł. W ostatnich latach podatki pozo-
stawały na stałym poziomie, co inspi-
rowało podmioty gospodarcze do po-
dejmowanych decyzji o lokalizacji fir-
my na naszym terenie. 

CCzzyy mmaacciiee jjuużż ppaańńssttwwoo oopprraaccoowwaannyy
pprroojjeekktt zzaałłoożżeeńń ppooddaattkkoowwyycchh nnaa pprrzzyy-
sszzłłyy rrookk??

Ta kwestia będzie procedowana w
gronie merytorycznej komisji Rady
Gminy, czyli w drugim półroczu 2016
roku. 

PPrraakkttyycczznniiee kkaażżddaa ggmmiinnaa ii mmiiaassttoo ww
kkrraajjaacchh UUEE,, ttaakkżżee ww PPoollssccee,, wwyykkaazzuujjee
ddeeffiiccyytt bbuuddżżeettoowwyy.. TToo jjeesstt nnoorrmmaa,, nnaa
pprrzzyykkłłaadd WWaarrsszzaawwaa oocciieerraa ssiięę jjuużż oo 6600
pprroocc..,, cczzyyllii ddooppuusszzcczzaallnnąą uussttaawwąą łłąącczz-
nnąą kkwwoottęę ddłłuugguu jjeeddnnoossttkkii ssaammoorrzząądduu
tteerryyttoorriiaallnneeggoo nnaa kkoonniieecc rrookkuu bbuuddżżeettoo-
wweeggoo.. JJaakk jjeesstt ww LLeesszznnoowwoollii??  

Zadłużenie Gminy Lesznowola na
koniec 2015 r. wyniosło 81.287.669,99
zł, to jest 46,38 proc. wykonanych do-
chodów. Zadłużenie na dzień 2.06.2016
r. zmniejszyło się i wynosi 77.276.169,99
zł, czyli 45,34 proc. planowanych do-
chodów.

TToo bbaarrddzzoo ddoobbrraa wwiiaaddoommoośśćć,, kkttóórraa
ppoodd ttyymm wwzzggllęęddeemm ssttaawwiiaa LLeesszznnoowwoollęę
ww śścciissłłeejj cczzoołłóówwccee ppoollsskkiicchh ggmmiinn.. DDzziięę-
kkuujjąącc zzaa wwyywwiiaadd żżyycczzęę PPaannii oorraazz ccaałłee-
mmuu ppeerrssoonneelloowwii lleesszznnoowwoollsskkiieeggoo uurrzzęę-
dduu ddaallsszzyycchh ssuukkcceessóóww ww ddzziiaałłaallnnoośśccii
ssaammoorrzząąddoowweejj..

R o z m a w i a ł :  Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

CCeennttrruumm EEdduukkaaccjjii ii SSppoorrttuu ww LLeesszznnoowwoollii,, ooddddaannaa ddoo uużżyyttkkoowwaanniiaa wwee wwrrzzeeśśnniiuu 22001133 rr.. nnaajjnnoowwoocczzeeśśnniieejjsszzaa
sszzkkoołłaa ww PPoollssccee.. KKoosszztt bbuuddoowwyy - 5511..668866..001177 zzłł,, wwyyppoossaażżeenniiee oobbiieekkttuu - 995599..110033 zzłł..
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Sąd wspiera „Passę”, dyscyplinując prokuraturę w sprawie Narbutta 60

Bój to nasz nie jest ostatni...
Tygodnik Passa wygrywa kolej-
ne starcia trwającego od 2014
roku zażartego pojedynku z bez-
dusznym Biurem Gospodarki
Nieruchomościami i dwiema
prokuraturami rejonowymi. Po-
woli, ale nieuchronnie zbliża się
ostatnia runda walki o urato-
wanie przed bezprawną repry-
watyzacją mokotowskiej kamie-
nicy przy ul. Narbutta 60. 

W opisywanej przez nas od dwóch
lat sprawie reprywatyzacji nieruchomo-
ści przy ul. Narbutta 60 procedura w
stołecznym Biurze Gospodarki Nieru-
chomościami toczyła się wartko, bar-
dzo uczynni okazali się także urzędnicy
dzielnicy Mokotów. Rzecz dotyczy decy-
zji prezydent Warszawy z dnia
26.05.2014 r. (nr 197/GK/DW/2014) o
zwrocie (przekazaniu w użytkowanie
wieczyste) spadkobiercom byłego wła-
ściciela działki budowlanej przy ul. Na-
rbutta 60, na której posadowiony jest
wybudowany w 1955 r. 5-kondygnacyj-
ny budynek mieszkalny. Z upoważnienia
prezydent miasta decyzję podpisał Jerzy
Mrygoń, zastępca dyrektora BGN. 

Symboliczny czynsz
Decyzją tą przyznaje się spadkobier-

com byłego właściciela prawo użytko-
wania wieczystego do dwóch działek. Z
tego tytułu ustalono czynsz symboliczny.
Oddanie działek w użytkowanie wieczy-
ste miało nastąpić z równoczesną sprze-
dażą części wspomnianego wyżej, wybu-
dowanego w 1955 r. pięciokondygna-
cyjnego budynku mieszkalnego. Cho-
dzi o 10 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni 466 mkw. będących wła-
snością miasta. Cztery pozostałe zostały
wcześniej wykupione. Podstawa ustale-
nia ceny owych 10 lokali komunalnych
została określona w operacie szacunko-
wym sporządzonym przez rzeczoznaw-
cę majątkowego na zlecenie Urzędu
Dzielnicy Mokotów. Pani rzeczoznaw-
ca, cóż za przypadek, również wyszła
naprzeciw interesom spadkobierców by-
łego właściciela nieruchomości i wyceni-
ła metr kwadratowy mieszkania w
pierwszorzędnej lokalizacji, w budyn-
ku kompleksowo wyremontowanym ze
środków dzielnicy Mokotów, na... 4 tysią-
ce złotych. Na wolnym rynku ceny lo-
kali w tym rejonie przekraczają 10 ty-
sięcy złotych za mkw. 

Wniosek spadkobierców byłego wła-
ściciela o zwrot nieruchomości przy ul.
Narbutta 60 opiera się na akcie notarial-
nym z 11 stycznia 1947 r. W tym dniu
trzy osoby, w tym jedna cudzoziemka,
sprzedały Jerzemu R. niezabudowaną
działkę przy ul. Narbutta 60. W uza-
sadnieniu decyzji miasta o zwrocie tej
nieruchomości znajduje się następują-
cy fragment: “...z tytułu nabycia (dział-
ki przy ul. Narbutta 60 przez Jerzego R.
- przyp. red.) na mocy aktu kupna z
dnia 11 stycznia 1947 r., ZEZNANEGO
w kancelarii Bronisława Czernica, no-
tariusza w Warszawie”. Jednak nabycie
i akt kupna nie został “zeznany” w kan-
celarii Bronisława Czernica przy ul. Ka-
pucyńskiej 6, lecz w... gruzach budyn-
ku Narbutta 58. Notariusz Bronisław
Czernic nie miał z tym aktem nic wspól-
nego. Dokument sporządził bowiem je-
go rzekomy zastępca, niejaki Zygmunt
Anyżewski. Piszemy “rzekomy zastęp-
ca”, ponieważ w zasobach ministerstwa
sprawiedliwości nie odnaleziono tecz-
ki osobowej asesora o takich persona-
liach. A zastępcą notariusza mógł być
wyłącznie asesor sądowy. 

Przeszłość czasu przyszłego
Okazuje się, że w robieniu dobrze

spadkobiercom byłego właściciela nie-
ruchomości przy ul. Narbutta 60 prze-
ścigali się także urzędnicy dzielnicy Mo-
kotów. Mimo że posiadali wiedzę, iż do
nieruchomości są roszczenia, nie żało-
wali grosza na remonty. Wpierw jednak
wybrali do zarządu Wspólnoty Miesz-
kaniowej Narbutta 60... osoby ubiega-
jące się o zwrot tej nieruchomości, czy-
li spadkobierców byłego właściciela,
choć żadna z tych osób w budynku Na-
rbutta 60 nie mieszkała i nie mieszka!

Było to zgodne z prawem, ponieważ
miasto ma we wspólnocie ponad 70-
proc. udziałów, więc może powoływać
skład zarządu wspólnoty wedle wła-
snego widzimisię. Czy jednak było to
zgodne z interesem publicznym? Na-
szym zdaniem, w żadnym razie.  

Mimo posiadania wiedzy o roszczeniu
dzielnica Mokotów pompowała w ten
budynek publiczne pieniądze. W 2000 r.
gruntownie odnowiono klatkę schodo-
wą, ściany wygładzono gipsem i poma-
lowano. W następnych latach wymie-
niono kolejno: piony kanalizacyjne, in-
stalacje centralnego ogrzewania i elek-
tryczną, okna, drzwi oraz parapety na
klatce schodowej, którą ponownie po-
malowano, pokrycie dachowe, zamonto-
wano również nowiutkie rynny. W 2011
r. ocieplono budynek od podwórza, a
dwa lata później, kilkanaście miesięcy
przed wydaniem decyzji o zwro-
cie nieruchomości, dzielnica
Mokotów pokryła ponad
70 proc. kosztów zwią-
zanych z odnowie-
niem elewacji bu-
dynku od strony
ulicy. Kosztem
podatników
doprowa-
dzono

budynek
do stanu
lepszego, niż
ten w jakim
znajdował się po
wybudowaniu. W
chwili obecnej dom
nie wymaga nakładów,
więc sprzedaż jego większej
części spadkobiercom byłego
właściciela, po mocno zaniżonej,
śmiesznej wręcz cenie, byłaby dla tych
osób złotym interesem. 

Najemcy mieszkań komunalnych
przy Narbutta 60 wydaną w maju decy-
zję o zwrocie nieruchomości otrzyma-
li w połowie czerwca 2014 r. Napisano
w niej m. in., że zostanie sporządzony
operat szacunkowy. Tymczasem ope-
rat był gotowy już rok wcześniej. Czas
na załatwienie sprawy wybrano opty-
malny - okres letni. Archiwum Akt No-
wych przez cały lipiec jest nieczynne.
Natomiast Archiwum m. st. Warszawy
na ul. Krzywe Koło nieczynne jest przez
cały sierpień. Maksymalnie utrudniono
więc mieszkańcom zbieranie dowodów
koniecznych do skutecznego odwoła-
nia się od decyzji w postaci wniosku o
wstrzymanie jej wykonania. Analizu-
jąc dzisiaj całokształt sprawy, wedle
zdobytej przez nas przez okres dwóch
lat wiedzy, nieodparcie nasuwa się
wniosek, że ktoś wszystko dokładnie
zaplanował. Pytanie tylko, kto? 

Od samego początku istniały prze-
słanki do postawienia tezy, że urzędnicy
BGN dopuścili się w sprawie nierucho-

mości Narbutta 60 niedopełnienia obo-
wiązków służbowych i tym samym dzia-
łali na szkodę interesu publicznego. Wy-
dając przedmiot (komunalną nierucho-
mość) dużej wartości, pominęli wiele
faktów dających im podstawę do odmó-
wienia realizacji roszczenia i skierowania
spadkobierców byłego właściciela na
drogę sądową. Wydali przedmiot mimo
poważnych wątpliwości, co do auten-
tyczności aktu notarialnego z 1947 r. 

W świetle informacji uzyskanych z Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości można zało-
żyć z 99-procentową pewnością, że akt
notarialny, który stanowi podstawę rosz-
czenia i wydanej w 2014 r. decyzji BGN,
został sporządzony (poza kancelarią no-
tarialną) przez osobę do tego nieupraw-

nioną. W tej chwili oczekujemy na od-
powiedź prezesa Sądu Apelacyjnego oraz
Izby Notarialnej co do istnienia (lub nie)
Zygmunta Anyżewskiego w spisie ase-
sorów sądowych z lat czterdziestych ubie-
głego wieku. To będzie przysłowiowa
kropka nad “i”. Obudził się także stołecz-
ny ratusz. Rzecznik prezydent Warszawy
poinformował naszą redakcję, że wyko-
nanie decyzji BGN nr 197/GK/DW/2014
zostało wstrzymane. Kto o tym zadecydo-
wał i z jakiego powodu wstrzymał wyko-
nanie prawomocnej, ostatecznej decyzji
administracyjnej, pan rzecznik nie raczył
poinformować.

Ścigać, żeby nie złapać...
Osobną odsłoną sprawy Narbutta 60

jest podejście do niej organów ściga-
nia. Dwie prokuratury rejonowe - mo-
kotowska i śródmiejska - metodycznie
odmawiały ścigania urzędników BGN,
mimo dostarczanych przez nas ciągle
nowych dowodów na popełnienie przez
nich tzw. przestępstw urzędniczych

(art. 231 kk - niedopełnienie obowiąz-
ków służbowych oraz 271 kk - poświad-
czenie nieprawdy w dokumencie urzę-
dowym). Zastępca dyrektora BGN, któ-
ry w sposób ewidentny zaniechał usta-
lenia czy spisany w gruzach powojennej
Warszawy akt notarialny został sporzą-
dzony przez osobę do tego uprawnioną,
nie jest nękany przez prokuraturę. Pro-
kuratorzy umarzają pobieżnie prowa-
dzone postępowania “w sprawie”, jak-
by w ogóle nie interesowało ich, że w
podejrzanych okolicznościach próbuje
się przekazać w prywatne ręce wielomi-
lionowy majątek komunalny. 

Dowodem na to, że postępowania
faktycznie prowadzone są w sposób po-
bieżny może być orzeczenie sądu sprzed
kilku dni (3 czerwca). Sędzia pozytyw-
nie rozpatrzyła zażalenie lokatorów na

wydane 1 marca 2015 r. postanowie-
nie o odmowie wszczęcia śledz-

twa w sprawie pociągnięcia
do odpowiedzialności z

art. 231 kk zastępcy dy-
rektora BGN Jerzego

Mrygonia i naka-
zała prokuratu-

rze na Mokoto-
wie wszczę-

cie postępo-
wania

przygoto-
wawczego.

Zaznaczyła
przy tym, że

prokuratura do-
starczyła Wysokie-

mu Sądowi “szczątko-
we informacje dotyczące

sprawy”. Zaskarżone do są-
du postanowienie o odmowie

wszczęcia śledztwa wydała młod-
sza aspirant Renata Barbachowska z
KRP II na Mokotowie. Zatwierdziła je w
lipcu 2015 r. mokotowska prokurator
Katarzyna Kalinowska - Rinas, prywat-
nie żona urzędującego wiceburmistrza
tej dzielnicy Krzysztofa Rinasa. 

W tym samym czasie inna policjant-
ka z KRP II umorzyła dochodzenie w
sprawie poświadczenia nieprawdy w
dokumencie urzędowym przez Walde-
mara Geryszewskiego, głównego spe-
cjalistę w mokotowskiej delegaturze
BGN. Geryszewski stwierdził w urzę-
dowym dokumencie, że “budynek przy
ul. Narbutta 60 powstał przed 1945 r.”,
kiedy w rzeczywistości wybudowano
go po wojnie i oddano do użytkowania
w maju 1955 r. 

To, czy budynek powstał przed wojną
czy po wojnie, ma kluczowe znaczenie.
Jeśli organ wydający decyzję “zwroto-
wą” przyjąłby datę przed 1945 r., to wte-
dy poza gruntem spadkobiercy byłego
właściciela otrzymaliby gratis także bu-
dynek. W sytuacji, kiedy przyjęto by, że
ten znakomicie zlokalizowany dom zo-
stał wybudowany w 1955 r., a więc po

wojnie, spadkobiercy musieliby wykupić
od miasta 10 mieszkań komunalnych.
Prokurator rejonowa z Mokotowa zleci-
ła wszczęcie dochodzenia i dokonanie
wstępnych czynności wydziałowi do-
chodzeniowemu KRP II przy ul. Mal-
czewskiego. W dniu 29.07. 2015 r. sier-
żant sztabowa Elwira Chodkiewicz wy-
dała postanowienie o umorzeniu do-
chodzenia “wobec braku danych dosta-
tecznie uzasadniających podejrzenie po-
pełnienia czynu zabronionego”. Szoku-
jące jest nie samo umorzenie, co uzasad-
nienie. Ewidentnie “lewy” dokument
urzędowy nie jest w naszym państwie
dowodem “dostatecznie uzasadniają-
cym PODEJRZENIE popełnienia czynu
zabronionego”? To jaki jeszcze dowód
należy przedstawić, by wzbudził w orga-
nach ścigania podejrzenie, że ktoś dopu-
ścił się fałszerstwa?  

Kto to zatwierdził?
Nie zdołałem ustalić, kto personalnie

z prokuratury rejonowej na Mokoto-
wie zatwierdził postanowienie sierżant
Chodkiewicz. Odmówiono mi infor-
macji argumentując, że nie jestem stro-
ną w sprawie. Jest to jednak tak ważna
dla mnie - dziennikarza kwestia, że 6
maja br. zdecydowałem się wystąpić
do pani Ewy Wrzosek, nowo powołanej
szefowej prokuratury rejonowej na Mo-
kotowie, z wnioskiem o wzruszenie po-
stanowienia z 29 lipca 2015 r. o umo-
rzeniu dochodzenia i podjęcie postę-
powania na nowo. Przedstawiłem sto-
sowne argumenty i cierpliwie czekam
na stanowisko prokurator Wrzosek. Je-
stem bowiem zdania, że ewidentne
przestępstwo, polegające na poświad-
czeniu nieprawdy w urzędowym do-
kumencie, nie powinno ujść sprawcy
płazem. To godziłoby w poczucie spo-
łecznej sprawiedliwości.

Dziw bierze, że instytucje powołane
ustawowo do ścigania przestępstw oraz
stania na straży praworządności w ogó-
le nie wydają się być zainteresowane
gruntownym zbadaniem decyzji admini-
stracyjnej, której owocem jest przekaza-
nie prywatnym osobom majątku komu-
nalnego milionowej wartości. Dziw bie-
rze również, że postępowanie dowodo-
we zakończone, mówiąc nawiasem, peł-
nym powodzeniem prowadzi dzienni-
karz lokalnego tygodnika oraz dwoje lo-
katorów budynku Narbutta 60, a nie po-
wołane do tego celu organy ścigania.
Dziw bierze wreszcie, że rzetelne zbada-
nie sprawy musi nakazywać prokuratu-
rze i policji sąd rejonowy, ponieważ oso-
by reprezentujące prawo są głuche i śle-
pe na przedstawiane im dowody, jasno
wskazujące na to, że decyzja BGN z ma-
ja 2014 r. obarczona jest wadą prawną,
zawiera dane niezgodne ze stanem fak-
tycznym oraz opiera się na akcie notarial-
nym sporządzonym przez osobę nie ist-
niejącą w przestrzeni sądowniczej i no-
tarialnej, czyli nieuprawnioną do spo-
rządzania tego rodzaju dokumentów. 

Czyjś misterny plan?
Czy mamy do czynienia z misternie

ułożonym planem zagarnięcia komu-
nalnego mienia wielkiej wartości, czy
też z niechlujstwem urzędników oraz le-
nistwem prokuratorów i policjantów?
Czy wydanie decyzji “zwrotowej” na
podstawie sporządzonego ponoć  po-
kątnie gdzieś w gruzach świstka papie-
ru, gruntowne wyremontowanie z pu-
blicznych środków objętego roszcze-
niem budynku przy ul. Narbutta 60,
umocowanie w zarządzie tamtejszej
wspólnoty osób ubiegających się o
zwrot tej nieruchomości, wycenienie
na śmieszne 4 tys. zł metra kwadrato-
wego mieszkania w tym budynku, wy-
danie lipnego dokumentu poświadcza-
jącego nieprawdę, jak również zasta-
nawiająca inercja organów ścigania w
tej sprawie, to jedynie dzieło przypad-
ku? Zbyt dużo tych przypadków, ale
chętnie wysłuchamy opinii naszych
Czytelników. Tak czy owak, bój o nasz
wspólny majątek trwa i będzie trwał
aż do całkowitego wyjaśnienia tej peł-
nej niewiadomych sprawy. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
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Zbliżająca się wielkimi
krokami budowa Połu-
dniowej Obwodnicy War-
szawy, o ile wierzyć za-
pewnieniom drogowców,
rozpocznie się już za około
9 miesięcy. Bez wątpienia
będzie to największa na
Ursynowie od czasów bu-
dowy metra inwestycja.
Najdłuższy w Polsce, długi
na 2,3 km tunel przetnie
wzdłuż ul. Płaskowickiej
naszą dzielnicę. 

Ztej okazji proaktywiści,
bo tak o sobie mówią
młodzi działacze PRO-

JEKTU URSYNÓW, zorganizowa-
li w ostatnią sobotę przed bazar-
kiem „Na Dołku” punkt informa-
cyjny, który w ciągu czterech go-
dzin odwiedziło ponad 1200
osób. Oprócz prezentowania na
specjalnie przygotowanych plan-
szach przebiegu POW, opowiada-
li oni o szczegółach technicznych
inwestycji, rozdawali ulotki i ga-
zetki informacyjne, a także wspól-
nie podzielali z mieszkańcami
obawy związane z nadchodzącą
budową. „Czy umie Pan odpowie-
dzieć mi na pytanie, jak tunel
wpłynie na sprawy związane z
odwodnieniem?” – pytała jedna z

mieszkanek wracająca z sobot-
nich zakupów na bazarku. Czło-
nek stowarzyszenia Łukasz Błasz-
czyk uspokajał, że inwestor zapo-
wiedział zainstalowanie specjal-
nego odpływu wód opadowych.

Punkt informacyjny w
pewnym momencie
przeżywał prawdziwe

oblężenie. Mieszkańcy zmierza-
jący na zakupy z dużym zainte-
resowaniem śledzili na mapach
planowany przebieg tunelu.
Wielu z nich było sceptycznie
nastawionych do pomysłu pro-
wadzenia obwodnicy Warszawy
przez środek Ursynowa. Przypo-

mnijmy jednak, że takie plany
istniały już od blisko 30 lat, a ca-
ła inwestycja realizowana jest z
budżetu państwa na zlecenie
Głównej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. W grudniu
2015 wyłoniony został wyko-
nawca, włoska firma Astaldi,
która ma w swoim portfolio m.
in. budowę drugiej linii metra.
Jeśli wierzyć jej zapewnieniom,
budowa rozpocznie się na wio-
snę 2017 roku, a zostanie zakoń-
czona w III. kwartale 2020 roku.
Ursynowski odcinek Południo-
wej Obwodnicy Warszawy bę-
dzie budowany równolegle do
odcinków „B” i „C”, przebiegają-
cych przez Wilanów i Wawer. 

„Wybudowany w przyszłości
odcinek obwodnicy zacznie się
na tyłach Auchan, na wysokości
Straży Pożarnej, blisko ul. Pilec-
kiego wejdzie w tunel biegnący
wzdłuż ul. Płaskowickiej, przej-
dzie w poprzek pod linią metra,
aby wylecieć następnie na po-
wierzchnię na skarpie” – tłuma-
czył mieszkańcom Piotr Antosiuk,
członek PROJEKTU URSYNÓW.
Warto dodać, że na terenie na-
szej dzielnicy powstaną 2 węzły;
„Ursynów Wschód”, zlokalizowa-
ny obok ul. Rosoła, który umożli-
wi jazdę tylko w kierunku Wila-
nowa, oraz „Ursynów Zachód”,
zlokalizowany między Auchan a

wlotem do tunelu, którym bę-
dziemy mogli się przemieszczać
jedynie w stronę Ursusa. 

Mieszkańcy zgłaszali
sporo obaw związa-
nych z  uciążliwością

budowy. Inwestor planuje jed-
nak stworzenie kodeksu dobrych
praktyk, w którym będzie wid-
niał m. in. zapis o prowadzeniu
prac wyłącznie w godzinach
6:00 – 22:00. Dodatkowo Astal-
di zapowiada ciągłość funkcjo-
nowania przejazdów aleją KEN,
ul. Rosoła i Stryjeńskich, a także
brak wyłączeń linii metra. Złą
wiadomością jest konieczność
zlikwidowania parkingów
wzdłuż ul. Płaskowickiej. Z pew-
nością nie poprawi to trudnej sy-
tuacji z miejscami do parkowa-
nia na Imielinie. Jak będzie na-
prawdę? Czas pokaże, jednak
PROJEKT URSYNÓW zamierza
szczególnie dbać o wygodę życia
mieszkańców tej części Ursyno-
wa w trakcie budowy. 

Nie brakowało także py-
tań o to, jak będzie wy-
glądał teren po zakoń-

czeniu prac. Jeden z mieszkań-
ców, starszy pan, wyraził obawy
o to, gdzie będzie robił zakupy,
gdy trzeba będzie zamknąć ba-
zarek „Na Dołku”. Na razie nie
ma w tej sprawie ostatecznych
decyzji. Kupcy zabiegają o to,

aby  na czas budowy został on
przeniesiony na drugą stronę al.
KEN, niedaleko pętli autobuso-
wej przy ul. Polaka. Istnieje spo-
ra szansa, że po wybudowaniu
POW wróci on na swoje miejsce
w nowej, atrakcyjniejszej posta-
ci. PROJEKT URSYNÓW popie-
ra wybudowanie nad tunelem
nowoczesnego i estetycznego
parku oraz miejsc parkingowych,
co byłoby rekompensatą dla
mieszkańców za niedogodności
związane z budową. 

To nie pierwsza taka ak-
cja stowarzyszenia. Pro-
wadzi ono największy

na portalu Facebook fanpage po-
święcony tematyce obwodnicy, a
wcześniej organizowało spotka-
nia m. in. z GDDKiA oraz firmą
Astaldi w Urzędzie Dzielnicy. So-
botnie wydarzenie pokazało, jak
ważny jest dla mieszkańców te-
mat Południowej Obwodnicy
Warszawy. Choć ciągle budzi
ona sporo obaw, to jednak do-
brze, że dzięki takim spotkaniom
swoją wiedzę o POW mają oka-
zję powiększyć także osoby star-
sze, niekorzystające z Internetu.
Miejmy nadzieję, że nieuniknio-
na budowa rozpocznie się jak
najszybciej i jak najszybciej bę-
dziemy mieli ją z głowy. 

M a c i e j  A n t o s i u k
F o t o  A l e k s a n d r a  P i e ń k o s z

Darmowy kurs dla Rodziców z
pierwszej pomocy dla dzieci już w
najbliższa sobotę  podczas kolejnej
edycji Baby Mamy Wymiany. Spoty-
kamy się przy Koncertowej. 

Kolejna odsłona Baby Mama Wymiany
odbędzie się już w najbliższą sobotę  11
czerwca od 11.00 do 14.00 w gimnazjum nr
92 przy ul. Koncertowej 4. Podczas tego wy-
darzenia, odbędzie się darmowy kurs dla
Rodziców z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy dzieciom.  Ursynów bowiem jest dziel-
nicą ludzi młodych, która swoją infrastruktu-
rą i położeniem zachęca do założenia tu ro-

dziny i posiadania dzieci. Bliskość Lasu Ka-
backiego, wiele parków i terenów zielonych,
niezliczona liczba placów zabaw, a także pra-
wie 90 przedszkoli (łącznie publicznych i
niepublicznych) oraz kilkanaście publicz-
nych szkół podstawowych (ciągle rozbudo-
wywanych i powiększanych) – to pole do
popisu dla młodzieży. Wystarczy w niedziel-
ne popołudnie wyjść na spacer w okolice
placu zabaw, a widać, że rośnie nam liczne
kolejne pokolenie młodych ursynowian. 

Rodzice słyną z tego, że są zorganizowa-
ni, widać to zwłaszcza w naszej dzielnicy.
Jednym z miejsc, gdzie  wymieniają się infor-
macjami, rozmawiają ze sobą, polecają so-
bie miejsca do spędzenia czasu z dziećmi –
jest grupa na portalu społecznościowym
„Mamy z Ursynowa”, skupiająca kilkaset ak-
tywnych członkiń. Tytułowe mamy z Ursy-
nowa mogą znaleźć tu odpowiedź na każde
pytanie. Wystarczy tylko napisać, np. tak
jak jedna z nich: „Dziewczyny, gdzie na Ur-
synowie jest sklep z rowerkami dla dzieci?”,

i od razu posypały się odpowiedzi z nazwa-
mi sklepów i dostępnymi w nich rowerkami,
a nawet propozycja sprzedania rowerka, na
którym już nie jeździ dziecko innej mamy. 

W okresie zimowym rodzice wymieniali
się informacjami na temat dostępności leka-
rzy pediatrów i sposobów leczenia dzieci
czy przekazywali sobie ubranka i zabawki,
z których ich dzieci już nie korzystały. Moż-
na znaleźć także informacje o przedszko-
lach, miejscach na spacery, zajęciach sporto-
wych, czy ulubionych placach zabaw. Jed-
nym słowem, chodzi o wszystko, co dotyczy
wychowywania dziecka na Ursynowie.

Nie wirtualnym, ale bardziej realnym miej-
scem, w którym spotykają się rodzice, jest
Terapeutyczna Kawiarnia. To miejsce wypeł-
nione energią skupioną na samorozwoju; to
nietypowa kawiarnia, w której usługi gastro-
nomiczne łączą się z ciekawymi warsztatami
oraz spotkaniami z psychologami. W Terapeu-
tycznej odbywał się m. in. Tydzień Douli na
Ursynowie, czyli cykl spotkań i warsztatów na
temat ciąży i pierwszych dni życia dziecka.

Także organizacja Klub Mam na Ursyno-
wie organizuje spotkania i warsztaty nie tyl-
ko dzieci i o dzieciach, ale także dla rodzi-
ców, np. o tym, jak dbać o związek, gdy po-
jawi się w nim dziecko.

Ursynowskie kawiarnie i restauracje ma-
ją rodzicom do zaoferowania znacznie wię-
cej niż menu dziecięce. I tak na przykład w
Klubokawiarni Sheesha odbywają się w nie-
dzielę zajęcia plastyczne dla dzieci, dotych-
czas było to chociażby przygotowywanie
ozdób świątecznych, malowanie na kamie-
niach czy tworzenia kwiatów z papieru. 

Latem w Lesie Kabackim oraz innych ur-
synowskich parkach można spotkać mamy
spacerujące i ćwiczące z wózkami, to zajęcia
przygotowane specjalnie dla zapracowa-
nych rodziców, aby pamiętali, jak ważny
jest ruch i ćwiczenia fizyczne, zwłaszcza te
na świeżym powietrzu.

Wymienione powyżej to zaledwie garstka
tego, co dzielnica oferuje rodzicom i dzie-
ciom. Atrakcji i udogodnień jest bez liku, a
ursynowskie mamy i tatusiowie doskonale o
tym wiedzą, przekazują sobie informacje o
coraz to nowych wydarzeniach, powstają-
cych klubach dla dzieci, zajęciach w ośrod-
kach kultury czy instytucjach sportowych. 

Projekt Ursynów od jakiegoś czasu także
tworzy przestrzeń dla rodziców, organizując
co kwartał wymiany ubranek dziecięcych i
zabawek. Impreza ta już na stałe wrosła w
ursynowski kalendarz wydarzeń dla rodzi-
ców. Każda kolejna edycja wymiany cieszy
się coraz większą popularnością, rodzice
przychodzą na wymiany z dziećmi, starsze
dzieci uczą się przedsiębiorczości, wymienia-
jąc swoje zabawki na nowe lub sprzedając
jedne i kupując drugie. Nauczeni doświad-
czeniem przygotowujemy także atrakcje dla
najmłodszych uczestników, współpracując z
profesjonalnymi animatorami, organizujący-
mi zabawy w kąciku dla dzieci. 

Przyjęliśmy nie tylko formułę wymiany,
lecz także wyprzedaży, więc przyniesione
rzeczy można wymienić z innymi uczestnika-
mi, sprzedać lub zostawić dla potrzebują-
cych. Ostatnia wymiana odbyła się w lutym,
kolejna będzie już w najbliższą sobotę 11
czerwca. Wstęp na Baby Mama Wymiana za-
wsze jest bezpłatny, a lokalizacja taka, aby
każdy mógł tam łatwo dotrzeć, nawet jeśli
jest to wyprawa z dzieckiem i z wózkiem:
gimnazjum przy ul. Koncertowej, blisko sta-
cji metra Ursynów. Jednak sama wymiana
ubranek to nie wszystko, ważny jest tu także
aspekt społeczny takich spotkań, które mają
na celu jeszcze większą integrację środowiska
rodziców, wymianę doświadczeń, rozmowy
czy po prostu poznania innych rodziców. Są
już nawet znajomości, które nawiązały się
podczas kilku ostatnich wymian. Rodzice ak-
tywnie włączają się w organizację kolejnych
edycji BMW m. in. poprzez przesyłanie swo-
ich sugestii i rad, co można zrobić inaczej,
aby spotkania były jeszcze bardziej atrakcyj-
ne dla rodziców i dzieci oraz poprzez pro-
mocję wydarzenia w środowisku swoich zna-
jomych. Kolejna odsłona Baby Mama Wy-
miany odbędzie się już w najbliższą sobotę  11
czerwca od 11.00 do 14.00 w gimnazjum nr
92, na ul. Koncertowej 4, tym razem w wer-
sji letniej. M a g d a l e n a  P i e t r o ń

Modernizacja części Terminala A na Lotnisku Chopina
została uznana za Budowę Roku w XXVI edycji konkur-
su organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i
Techników Budownictwa.

Projekt zrealizowany przez konsorcjum HOCHTIEF Polska i
HOCHTIEF Solutions AG został nagrodzony w kategorii obiekty ko-
munalne i komunikacja. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w
gmachu NOT w Warszawie.

Prace przy przebudowie starej części terminala - znanej ze swo-
jego charakterystycznego buraczkowego dachu - rozpoczęły się
we wrześniu 2012 roku i zakończyły w kwietniu 2015 roku. W
efekcie powstał najnowocześniejszy w Polsce terminal pasażerski
o powierzchni 60.000 mkw. Znajduje się w nim 48 stanowisk chec-
k-in, a także biura i kasy linii lotniczych, stanowiska biur podróży,
9 linii kontroli bezpieczeństwa, dwa salony Executive Lounge, po-
mieszczenia modlitwy i medytacji dla różnych religii, ambulatorium
oraz system obsługi bagażu.

W nowym terminalu jest także 15 nowych sklepów i 10 punktów
gastronomicznych o zróżnicowanej ofercie. 

Odprowadzający mają do dyspozycji taras widokowy, który jest
dostępny również dla osób niepełnosprawnych. Hala przylotów
połączona została 60-metrowym tunelem podziemnym z lotnisko-
wą stacją kolejową. Na terminalu zamontowana została najwięk-
sza w Polsce dachowa elektrownia słoneczna o łącznej powierzch-
ni 7000 mkw. 

Zakres robót obejmował też zintegrowanie Terminala A z termi-
nalem T2, dzięki czemu obecnie obiekt tworzy całość w zakresie ar-
chitektonicznym, technicznym i funkcjonalnym.

Związane z budową Terminala A, prace poprzedziła komplek-
sowa rozbiórka znajdującego się w tym miejscu terminala T1,
wybudowanego przez HOCHTIEF w latach 1990-1992. Było to
pierwsze zlecenie realizowane przez HOCHTIEF w Polsce. Tym
samym historia zatoczyła koło. Z kolei latem 2011 roku spółki
HOCHTIEF dokończyły rozbudowę Lotniska Chopina w Warsza-
wie, która obejmowała budowę pirsu centralnego i dokończenie
budowy pirsu południowego.

y b y

Południowa Obwodnica Warszawy – wiemy coraz więcej

Lepiej pytać niż panikować

Być Rodzicem na Ursynowie coraz łatwiej

Baby Mama wymiana już w sobotę!

Nowy terminal 
nagrodzony tytułem 

Budowy Roku

FOTO BARTOSZ MAKOWSKI 
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Smutne losy willi Kazimierza Granzowa w Kawęczynie

Jesteśmy mistrzami niszczenia zabytków

L e c h  K r ó l i k o w s k i

W „Gazecie Wyborczej”
ukazał się 7 czerwca tekst
Tomasza Urzykowskiego z
dramatycznym pytaniem
w tytule: „Kto odpowie za
willę Granzowa?”  Jestem
gotowy założyć się, że nikt
nie odpowie. 

Nie ma w Warszawie ta-
kiego zwyczaju. Moż-
na postawić budynek

na środku jezdni ulicy Brackiej,
można niemal do szczętu roze-
brać dawny Centralny Dom To-
warowy (CDT) itd. itd. itd.  Wła-
ściwie wszystko można, bowiem
za destrukcję budynków i ukła-
dów urbanistycznych wpisanych
do rejestru zabytków w prakty-
ce nikt nie odpowiada, a niektó-
rzy uczestnicy tego procederu
nawet awansują. 

W illa Granzowa,
ostatni przykład z
tej smutnej serii,

jest, a raczej była obiektem mniej
znanym, albowiem znajduje się
na terenie dawnej podstołecznej
wsi Kawęczyn. Obecnie o willi
głośno, gdyż została rozebrana
(2014 r.) do fundamentu za zgo-
dą Stołecznego Konserwatora
Zabytków, a następnie wykre-
ślona z rejestru zabytków przez
ministra kultury, skoro obiekt
ten przestał istnieć. Logiczne! W
1866 r. Kazimierz Granzow
(1832-1912) założył w Kawęczy-
nie, na terenie obecnej dzielnicy
Rembertów, nowoczesną wy-
twórnię materiałów ceramicz-
nych. Miejsce założenia zakładu
nie było przypadkowe, albo-
wiem w tym rejonie zalegają zło-
ża znakomitej gliny, wyjątkowo
dobrze nadającej się do produk-
cji cegły i innych wyrobów z ce-
ramiki. 

Zlustracji i spisów wie-
my, iż w Kawęczynie
już w 1827 r. funkcjo-

nowała rządowa cegielnia połą-
czona z fabryką wyrobów z tera-
koty. Z kawęczyńskiej cegły
wzniesiony został m. in. gmach
Teatru Wielkiego w Warszawie,
a także Komora Wodna i rogat-
ki na Pradze.  W 1832 r. władze
Królestwa Polskiego przekazały
kawęczyńskie cegielnie miastu
Warszawa, którego własnością
były do 1866 roku. Wówczas Ka-
zimierz Granzow – syn znanego

w Królestwie Polskim budowni-
czego Fryderyka Granzowa – po
powrocie z praktyki zawodowej
w Hamburgu powołał do życia i
zorganizował  Kawęczyńskie Za-
kłady Cegielniane K. Granzowa.
Zakłady te stały się niewątpliwie
efektem spostrzeżeń, przemy-
śleń   i doświadczeń zdobytych
podczas praktyki w Niemczech.
Cegielnie Granzowa były wów-
czas najbardziej zaawansowane
technologicznie, co pozwalało
produkować wyroby ceramiczne
o najwyższej jakości i w asorty-
mencie nieosiągalnym przez in-
nych producentów. Produkowa-
no tu cegłę zwykłą  o różnej wy-
trzymałości, w tym dla potrzeb
wznoszonych wówczas fortyfi-
kacji twierdzy  „Warszawa”, a
także dla budowanych przez Lin-
dleya kanałów. Według badań
przeprowadzonych w 1883 r.
przez ekspertów „Przeglądu
Technicznego”, cegła pełna (wy-
rabiana mechanicznie) produk-
cji Granzowa miała wytrzyma-
łość 267,4 kG/cm2, przy czym
wytrzymałość cegły drugiej w
kolejności cegielni „Rogatki Bel-
wederskie” należącej do Wit-
kowskiego wynosiła już tylko
206,6 kG/cm2,, a powszechnie
używana tylko ok. 50 kG/cm2.
Produkowano również cegłę  z
form metalowych na elewacje
budynków, cegłę szamotową ,  a
także zaprawę szamotową oraz
szeroką gamę wyrobów klinkie-
rowych, różnego koloru płytki
elewacyjne, posadzki pirograni-
towe oraz rury kanalizacyjne. W
1912 r. firmę przekształcono  w
spółkę akcyjną. 

Firma Granzowa brała
udział w kilku wysta-
wach światowych, gdzie

uzyskiwała medale za jakość
swoich wyrobów. W 1921 r. osa-
da fabryczna we wsi Kawęczyn
liczyła 22 domy mieszkalne i 563
mieszkańców. W 1938 r. spółka
zatrudniała 450 robotników.
Rozwojowi firmy sprzyjało po-
łożenie bardzo blisko Warszawy,
a później, tj. od czasu zbudowa-
nia Kolei Terespolskiej – lokaliza-
cja obok (ok. 100 m) linii tej ko-
lei, co pozwalało zaopatrywać
nie tylko Warszawę, ale także
odbiorców wszędzie tam, dokąd
sięgały kolejowe tory.Do czasu
zniszczenia podczas II wojny
światowej zakład ten należał do
największych na terenie Króle-
stwa Polskiego, a później II RP.
Cegielnie Granzowa produko-
wały cegłę  o najwyższej jakości,
nazywaną powszechnie „gran-
cówką”. Cegła ta oznaczona by-
ła inicjałami „KG”. 

K azimierz Granzow był
przedsiębiorcą (fabry-
kantem), ale także kie-

rownikiem robót przy wznosze-
niu szpitala im. Dzieciątka Je-

zus, kilku budynków dworco-
wych na linii kolejowej warszaw-
sko-terespolskiej oraz na linii Ko-
lei Nadwiślańskiej (Kowel-Cheł-
m-Lublin-Dęblin-Warszawa-
-Modlin-Mława). Kierował też
budową gmachu Teatru Małego
(przy ul. Daniłowiczowskiej, na-
zywanego potocznie Teatrem
Granzowa. Do niego należał tak-
że piętrowy dom zbudowany w
1861 r. przy ul. Marszałkowskiej
64 oraz sklep firmowy w kamie-
nicy Zambonich (Marszałkow-
ska 127), a także ogromna ka-
mienica przy Królewskiej (nr
16).  Kolorowe płytki elewacyjne
produkcji zakładów kawęczyń-
skich preferował w swoich pro-
jektach Józef Pius Dziekoński.
Przykładem zastosowania tego
materiału w projektach Dziekoń-
skiego jest kamienica Al. Ujaz-
dowskie 22.

Kazimierz Granzow
zmarł w Warszawie 24
grudnia 1912 r. Został

pochowany na Cmentarzu
Ewangelicko-Augsburskim w
Warszawie (aleja 1 nr 76).Kazi-
mierz Granzow z żoną Klemen-
tyną (z Temlerów) obracał się w
kręgach twórców i artystów. Do
tego kręgu należeli m. in. poeta
Teofil Lenartowicz i rzeźbiarz

Teodor Rygier. Granzowowie ło-
żyli znaczne sumy na kształcenie
młodych talentów, a także na
wspomaganie polskości, np. na
założenie muzeum Kopernika w
Rzymie. Nic więc dziwnego, że
ich synowie Władysław i Stani-
sław wybrali dla siebie działal-
ność artystyczną. Władysław zo-
stał artystą malarzem,   a  Stani-
sław – wychowanek Akademii
Sztuk Pięknych w Petersburgu
– architektem. 

Kazimierz Granzow był
synem Fryderyka
(1799 - 1860) i Amalii

z Moeschków. Według tradycji,
rodzina wywodziła się ze szlach-
ty węgierskiej. Fryderyk urodził
się  w Szczecinie, a w Berlinie
uzyskał wykształcenie w zakre-
sie budownictwa. Jako wykształ-
cony budowniczy uczestniczył
we wznoszeniu Pałacu Zimowe-
go w Petersburgu. Stamtąd, naj-
prawdopodobniej w 1825 r., zo-
stał zwerbowany przez Wincen-
tego Krasińskiego do Opinogóry,
gdzie przebudowywał dwór i bu-
dował kościół. Jak podaje Euge-
niusz Szenic „pierwszą jego pra-
cą rządową był udział w budo-
wie twierdzy Modlin, a następ-
nie pałacu  w Skierniewicach. W
latach późniejszych pracował

przy przebudowie pałacu Saskie-
go oraz Katedry św. Jana, zleco-
no mu także odrestaurowanie
niektórych części Zamku Kró-
lewskiego. Granzow budował
Hotel Europejski, kościół Wszyst-
kich Świętych oraz kościół w Wi-
lanowie”. 

Około 1900 r. Granzo-
wowie przystąpili do
wznoszenia własnej

willi po sąsiedzku z kompleksem
cegielni w Kawęczynie (obecnie
ulica Chełmżyńska nr 165).
Trwają spory na temat autora
projektu willi. Nie ulega nato-
miast wątpliwości, że budynek
ten stanowił przede wszystkim
prezentację technologicznych i
asortymentowych możliwości
cegielni Granzowa. Do jego bu-
dowy użyto najlepszych i najcie-
kawszych materiałów. Z tego
względu obiekt jest (był) swo-
istym zabytkiem  z zakresu histo-
rii ceramicznych materiałów bu-
dowlanych.Willa przetrwała
wojnę w dobrym stanie, chociaż
położone po sąsiedzku cegielnie
zostały totalnie zniszczone, a ich
resztki wysadzone w powietrze
w połowie lat 50. XX wieku.  Nie-
co dłużej zachowały się nato-
miast zabudowania cegielni po-
łożonej przy obecnej ulicy Stra-

żackiej w pobliży jej skrzyżowa-
nia z ul. Żołnierską. Niezliczone
glinianki i inne pozostałości za-
kładów Granzowa uległy osta-
tecznej likwidacji w związku z
budową ciepłowni „Kawęczyn”.

Wwilli Granzowa po
wojnie było przed-
szkole, później przy-

chodnia zdrowia,  a w końcu bu-
dynek został porzucony. Wów-
czas wystąpiło o niego stowarzy-
szenie „MONAR” Marka Kotań-
skiego. Przeciwko adaptacji wil-
li na potrzeby „MONAR-u” ener-
gicznie zaprotestowali okolicz-
ni mieszkańcy. W ten sposób bu-
dynek ostatecznie pozbawiony
został gospodarza i zaczął w
przyspieszonym tempie popa-
dać w ruinę.  W połowie lat 90.
XX w. pojawił się pomysł, aby
ulokować w nim filię Urzędu
Gminy Warszawa-Rembertów,
która obsługiwałaby mieszkań-
ców osiedli Kawęczyn i Wygo-
da, znacznie oddalonych od
Rembertowa. Ten pomysł także
nie znalazł uznania, chociaż bu-
dynek na mały ratusz nadawał
się znakomicie, a swoim wyglą-
dem wręcz nawiązywał do ar-
chitektury ratuszowej.

Od początku lat 90. XX
wieku w narożniku
ulic Chełmżyńskiej i

Strażackiej, tuż obok międzyna-
rodowej linii kolejowej Berlin-
-Warszawa-Moskwa stała ruina,
której widok wręcz kłuł w oczy.
Bez przesady można powie-
dzieć, że  dla podróżujących z
Rosji na Zachód pierwszym sym-
bolem „zgniłego kapitalizmu”
jawiła się dawna willa Granzo-
wa. Jakoś nikogo nie obchodzi-
ło, że budynek ten, wpisany 15
lutego 1984 r. do rejestru zabyt-
ków m. st. Warszawy pod nume-
rem 1248, przez dwa dziesięcio-
lecia był  antyreklamą stolicy
Rzeczypospolitej.

Zabytek techniki, gniaz-
do patriotycznej rodzi-
ny, siedziba mecenasów

sztuki – na naszych oczach  za-
mieniał się w ruinę. W końcu na-
był ją prywatny inwestor, który
przyrzekł obiekt odrestaurować.
Rzeczoznawca stwierdził, że mu-
ry są jednak zbyt słabe, toteż ura-
dzono, że jedynym ratunkiem
jest ich rozebranie i ponowne
wymurowanie z oryginalnego
materiału. Stołeczny Konserwa-
tor wyraził zgodę, a minister kul-
tury uznał, że skoro zabytek ro-
zebrano, czyli fizycznie nie ist-
nieje, to należy wykreślić go z
rejestru i tak uczynił. 

W illa Kazimierza
Granzowa przeszła
do historii, ale w

tym wypasdku chodzi o nie-
chlubną historię ochrony zabyt-
ków w stolicy Rzeczypospolitej w
początkach XXI wieku. 

WWiillllaa GGrraannzzoowwaa ww 11999955 rrookkuu
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Panowanie nad światem przejęli bankierzy oraz bylejakość, która dobrą ja-
kość wyklucza z definicji. Gdzie nie dotkniesz palcem lub zmierzysz
oczami, tam znajdujesz badziewie, zaprogramowane na 5 lat funkcjono-

wania pralki, żelazka i samochody, tekstylia, które po pierwszym praniu wyrzu-
ca się do śmieci, wyroby wędliniarskie i słodycze o niewiadomym składzie, obu-
wie parzące stopy – można tak wyliczać bez końca. Z drugiej strony patrząc, przedsiębiorcom nie
opłaca się produkowanie na przykład pełnowartościowych kiełbas, ponieważ ze względu na wyso-
ką cenę popyt na taki rarytas jest niewielki. T-shirt? Po co wpadać w koszty, skoro można go kupić
za 5 zł od azjatyckich handlarzy. Mój kolega z podwórka Antek Merski uczył się szycia spodni u sa-
mego Zaremby, najlepszego i najmodniejszego krawca powojennej Warszawy. Jest ekspertem na
tym polu, niedoścignionym mistrzem, ale musiał wejść w poprawki krawieckie, bo gdyby czekał na
amatora spodni szytych na miarę, szybko poszedłby z torbami. 

Bylejakość jest wszędzie i fakt ten mocno mnie dołuje. Weźmy Festiwal Piosenki Polskiej w Opo-
lu, który przez dekady dorobił się wielkiej renomy. Od kilku lat schodzi jednak na dziady, dzisiaj
to tylko sztucznie nadmuchiwany blichtr, za którym kryje się  artystyczne fiasko. Cztery festiwa-
lowe dni to zdaniem wielu mediów przede wszystkim słaba realizacja dźwięku. “Nie raz trzeba
było regulować głośność w telewizji, aby usłyszeć słowa niektórych piosenek” – żalił się dzien-
nikarz opolskiej mutacji Wyborczej. Czyżby tylko dźwięk? A może niektórym artystom polskiej
estrady po prostu brakuje głosu i talentu? Pani Ania Dąbrowska, artystka ostro promowana na
tegorocznym festiwalu, wydawała z siebie bełkot i faktycznie trzeba było pogłośnić odbiornik, by
zrozumieć słowa śpiewanych przez nią pieśni. Podobnie było z artystką Markowską, artystą Pia-
secznym i kilkorgiem innych wykonawców. Jakoś dziwnie się stało, że nie musiałem nic kombi-
nować przy telewizorze, kiedy śpiewały panie Prońko i Celińska. Rozumiałem także każde sło-
wo wyśpiewane przez Michała Szpaka, zwanego przeze mnie z racji wyjątkowego uroku osobi-
stego “Szpaczkiem”.

J est to talent czystej wody, cieszący się ogromnym uznaniem widzów, co udowodnił na te-
gorocznym Festiwalu Eurowizji. Niestety, po wielkim międzynarodowym sukcesie zetknął
się, co w Polsce jest normą, z zawiścią w środowisku show businessu. Panujące na tym ob-

szarze od lat wyjce dały w Opolu wyraz swemu najwyższemu obrzydzeniu i zakwestionowały wy-
walczone przez “Szpaczka” Grand Prix Publiczności w koncercie “Złote Opole”. Za kulisami opol-
skiego amfiteatru pojawiły się plotki, że jego wygrana nie była całkiem uczciwa. Spekulowano ja-
koby “Szpaczek” pozyskał głosy w nieuczciwy sposób i z góry wiedział o wygranej, ponieważ reży-
ser koncertu zaprosił go na scenę jeszcze w czasie trwania głosowania. Trudno o większą bzdurę,
tego rodzaju podejrzenia są wyłącznie pokłosiem zwykłej zawodowej zawiści. Wyjce zapomniały
widać, że widzowie w Sztokholmie umocowali “Szpaczka” bardzo wysoko, bo na trzecim miejscu
międzynarodowego konkursu, więc opolskie Grand Prix Publiczności nie powinno być dla nikogo
specjalnym zaskoczeniem. 

“Szpaczek” ma już miliony fanów i to na całym świecie. Jego menedżer dostaje dużo zapytań o
koncerty, m. in. z Grecji, Rosji, Kanady i Chin. Nadzieja polskiej piosenki ma już zabukowane wy-
stępy w Danii i w Portugalii, szykuje się również trasa w Wielkiej Brytanii. To może boleć tych, któ-
rych, niczym w serialu “Alternatywy”, witają fani w Serocku, a w Mławie tłumy odprowadzają ich
na dworzec. Nic zatem dziwnego, że zdecydowali się na użycie mocnych słów pod adresem bijące-

go ich na głowę talentem i popularno-
ścią przybysza z małego Jasła. W ra-
mach protestu m. in. smędzące od lat
to samo wiekowe już Majka Jeżowska
i Maryla Rodowicz, piskliwie zawo-
dzący Robert Gawliński, tracąca po-
pularność Doda oraz Andrzej „Piasek”
Piaseczny zbojkotowali finał koncertu
i nie wyszli na scenę, mimo że byli na
nią zapraszani. 

Należy wspomnieć, że pan Piasecz-
ny, podobnie jak później “Szpaczek”,

reprezentował Polskę w finale konkursu Eurowizji, który odbył się 12 maja 2001 r. w Kopenha-
dze. Tyle że Piaseczny zajął dwudzieste, ostatnie miejsce, przez co uniemożliwił wystawienie Pol-
sce reprezentanta w kolejnym konkursie. Artysta “Piasek” wystąpił na scenie w Kopenhadze w
brązowym futrze. Po finale został wyróżniony prestiżową Nagrodą im. Barbary Dex dla najgo-
rzej ubranego wykonawcy eurowizyjnego. I ktoś taki ośmiela się bojkotować sukces Michała
Szpaka, który przysporzył nam wielkiego splendoru podczas ostatniej edycji festiwalu Eurowi-
zji. To jest właśnie bylejakość, jak również brak klasy. Natomiast Robert Gawliński był po prostu
bezczelny: – Ogromną niezręcznością jest zapraszać wielkie osobowości polskiej sceny, jakimi z
pewnością są Maryla Rodowicz czy Tadeusz Woźniak i jednocześnie wręczać nagrodę takiemu
młokosowi – wyrzucił z siebie wzbierającą się żółć. Co ma piernik do wiatraka? Skoro Gawliń-
ski jest zwolennikiem podziałów wiekowych na scenie, co samo w sobie jest w muzycznym biz-
nesie totalną bzdurą, to może Rodowicz i Woźniak powinni występować wyłącznie w domach spo-
kojnej starości?

N ie sposób nie wspomnieć o prowadzących tegoroczny festiwal w Opolu.  Brak charyzmy,
cienkie żarty, wyjątkowo ciężki dowcip, a przede wszystkim przeciąganie swoich zapo-
wiedzi, to podstawowe wady znanej z robienia głupich min w reklamowych spotach te-

lefonii Play aktorki Barbary Kurdej - Szatan oraz dwóch Antków, Królikowskiego i Pawlickiego, ak-
torów z mocno średniej półki. Jak policzyli dziennikarze, w tym roku na festiwalu w Opolu poło-
wa czasu antenowego zajęta była przez artystów, a druga połowa przez prowadzących, czyli wy-
stępy muzyczne zajmowały około 6 minut, resztę zaś paplanina prowadzących imprezę, od której
szczypało mnie w pewnej części ciała. Oglądam opolski festiwal od 53 lat i komunikuję uprzejmie,
że nigdy więcej. Mam co robić i nie muszę tracić czasu na słuchanie bełkocących i zawodzących na
jedno kopyto beztalenci. Jeden Szpak wiosny nie czyni.   

Gdzie podziały się konkursy, które pamięta się do dnia dzisiejszego? Bezpowrotnie odeszły w za-
pomnienie. To smutne, ale osłodzę ten smutek pewną anegdotą opowiedzianą mi przez nieżyjące-
go już Maćka Zembatego, klasyka “czarnego humoru”. Był rok 1971, kiedy stanął przed jury festi-
walu w Opolu i swoim niskim grobowym głosem zaśpiewał “Ostatnią posługę” do marsza żałobne-
go z sonaty b–moll Fryderyka Chopina. Jurorzy uznali taką interpretację za obrazoburczą i nie do-
puścili Zembatego do koncertu finałowego. Pozbawiono go pokoju w hotelu i przepędzono na
cztery wiatry. Maciek myślał w miejscowej knajpie do północy, po czym kupił na “mecie” litra i zdo-
łał przemycić się do pokoju dyrektora artystycznego festiwalu znanego poety Stanisława Grocho-
wiaka, który znany był z tego, że nie wylewał za kołnierz. 

Artysta został przyjęty przez poetę z otwartymi ramionami i wyżalił mu się na wrednych jurorów.
Około drugiej nad ranem mocno podpity Grochowiak sięgnął po telefon i kazał łączyć się z towa-
rzyszem Józefem Klasą, naonczas członkiem Biura Politycznego PZPR. Ponoć rozmowa z podpitym
Grochowiakiem była dla interlokutora udręką, więc towarzysz Klasa przerwał w pewnym momen-
cie słowotok poety i zapytał, jakiego rodzaju utworem jest “Ostatnia posługa”. A Grochowiak na to:
ludowy! - No to grać! - zarządził towarzysz Klasa. Nazajutrz Zembaty wrócił do swojego pokoju i
otrzymał od jury dyspensę. Jego “Ostatnia posługa” wywołała entuzjazm na widowni, jak również
wśród milionów widzów przed telewizorami. 

I le jest w tej opowieści prawdy, nie wiadomo, bo “Zembol” lubił fantazjować, szczególnie
przy gorzałce. Faktem jednak jest, że właśnie od „Ostatniej posługi” jego kariera nabrała
przyspieszenia. Najpierw w Niemczech, na Dniach Polskich, gdzie dokonał pierwszych na-

grań. Wyśpiewywał tam w języku Goethego makabreski o tym, że w „prosektorium najweselej
jest nad ranem”, zszokowana publiczność krzyczała ze strachu, zaś prasa określiła występ Zemba-
tego jako „Horror aus Warschau”. I cóż nam, drodzy Czytelnicy, pozostaje stwierdzić po obejrze-
niu ostatniego byle jakiego i nudnego festiwalu w Opolu? Chyba tylko to, że tym razem był to...
„Horror aus Oppeln”. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jeden Szpak wiosny nie czyni

„Bylejakość jest wszędzie i
fakt ten mocno mnie dołuje.
Weźmy Festiwal Piosenki 
Polskiej w Opolu, który przez 
dekady dorobił się wielkiej
renomy. Od kilku lat schodzi
jednak na dziady”

Na Stokłosach odsłonięto tablicę upamiętniającą mieszkającego tu przez ponad 30 lat ursynowskie-
go poetę Romana Śliwonika (zmarłego w 2012 roku). 

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni miłośnicy poezji, przyjaciele poety, sąsiedzi. Od-
słonięcia dokonała wdowa Barbara Śliwonikowa w obecności wiceburmistrza Ursynowa Łukasza Cioł-
ko. Towarzyszyli im honorowi goście: prezes ZG Związku Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz,
dyrektor Ursynoteki Anna Wolska, dyrektor DK Stokłosy Witold Pizło i prezes Fundacji Arkona prof.
Eugeniusz Zieliński. Uroczystość prowadził przedstawiciel naszej redakcji Wojciech Dąbrowski. Wier-
sze poety recytował Jerzy Kryszak.

Roman Śliwonik wciąż z nami...
FOT. M.J.WACHOWICZ
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Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od tech-
niki i nowych technologii. Korzystamy z dostępnych dziś udogodnień,
o których nie śniło się naszym przodkom. Trudno wyobrazić sobie ży-

cie codzienne bez telefonów komórkowych, komputerów, bez dostępu do Inter-
netu. Używamy nawigacji satelitarnej, żeby trafić w wyznaczone miejsce i wielu
innych rzeczy, którymi wynalazcy i producenci stale nas bombardują. O tym, jak wielkie jest nasze
uzależnienie, można się przekonać, gdy następuje nawet drobna przerwa w dostępie do kompute-
ra, zabraknie prądu w gniazdkach, czy jeśli po prostu zapomnimy zabrać telefon lub laptop. 

W przeszłości, jako gatunek uzależnieni byliśmy od otaczającej nas przyrody, od kaprysów po-
gody, zmian klimatycznych, nawiedzających Ziemię kataklizmów. Dziś wydaje nam się, że dzięki
postępowi w nauce nad wszystkim jesteśmy w stanie zapanować. Technika wywiera decydujący
wpływ zarówno na nasze życie, które diametralnie zmieniło się na przestrzeni ostatnich dziesięcio-
leci, jak też na nas samych. Jak wiadomo – każdy medal ma dwie strony. Z jednej strony otwiera no-
we możliwości m. in. przed medycyną, w leczeniu różnego rodzaju schorzeń. Lista korzyści jest nie-
skończona. Z drugiej jednak strony coraz bardziej uzależniamy się od techniki i jej negatywnych wpły-
wów. To jednak temat na inny artykuł. 

Dzięki technicznym wynalazkom można korygować wiele dysfunkcji i niedoskonałości ludzkie-
go ciała. Mamy z tym do czynienia od setek lat. Praktycznie od zawsze ludzie wspomagali się me-
chanicznymi urządzeniami, sztucznymi częściami pełniącymi funkcję protez, np. zębowych, pro-
tez kończyn etc. 

Dzisiejsze zaawansowane technologie pozwalają poszkodowanym w wypadkach zastąpić utracone
części ciała ich sztucznymi „odpowiednikami”. Niemal powszechne stały się stymulatory serca, rozrusz-
niki, kardiowertery-defibrylatory, stenty naczyń wieńcowych, sztuczne zastawki, implanty słuchu,

protezy stawów itp. Na tym jed-
nak nie koniec. Nie tylko udo-
skonalamy poszczególne „czę-
ści” ciała, ale jesteśmy coraz bli-
żej połączenia człowieka i ma-
szyny. Inaczej mówiąc, nadcho-
dzi czas cyborgów. Oczywiście,

nasze wyobrażenie o cyborgu, jako człowieku ze sterczącymi kablami, włącznikami itd. – to tylko wi-
zja z przeszłości, wykreowana kiedyś na potrzeby kina, czy książek „fantasy”. Cyborgi przyszłości to już
nie science fiction. Podejmowane są prace nad połączeniem ludzkiego mózgu z pamięcią wirtualną. 

Izraelski profesor Yuval Noah Harari z Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie uważa, że w cią-
gu 200 lat ludzie, których będzie na to stać, staną się cyborgami dzięki połączeniu ich z maszyną.
Choć brzmi to niewiarygodnie, proces ten już się już zaczął i będzie postępował. 

Pozwoli to wydłużyć życie, a nawet pokonać śmierć. Jednocześnie profesor Yuval Noah Harari
twierdzi, że to inżynieria genetyczna będzie tym czynnikiem, który pozwoli na technologiczną ewo-
lucję. Ma ona sprawić, że ludzie staną się potężniejsi i będą żyć dłużej, lecz będą mogli z tego sko-
rzystać tylko najbogatsi. 

Nawet jeśli brzmi to dość kontrowersyjnie, bo dotyczy ingerencji w sprawy życia i śmierci,co z na-
tury rzeczy narusza pewien porządek etyczny, to pikanterii dodaje fakt, że z dobrodziejstw owej ewo-
lucji będą mogli skorzystać jedynie zamożni. Biedacy będą musieli zadowolić się krótszym życiem. 

Już od dawna trwają próby połączenia ludzkiej świadomości z maszyną. Ich efektem może być
nieśmiertelny android. To, co jeszcze wczoraj wydawało się niemożliwe, dziś staje się faktem. Na-
uka nie zna ograniczeń. Znany naukowiec uznał ten pomysł za realny. Rosyjski miliarder Dmitrij It-
skow chce skorzystać z takiej możliwości, co ma mu zagwarantować nieśmiertelność. Uważa, że pro-
jekt ten może zastać zrealizowany w ciągu trzech najbliższych dekad, czyli około roku 2045. On sam
będzie miał wtedy 65 lat.

Zdaniem izraelskiego profesora siłą napędową człowieka jest jego wieczne niezadowolenie z te-
go, co już osiągnął, i dlatego dąży do czegoś więcej. W jego ocenie, ludzie w niedalekiej przyszło-
ści będą bardziej różnić się od nas, niż my różnimy się od małp. 

Jak będzie wyglądał człowiek przyszłości? Wystarczy wyobrazić sobie, że kontakt z naszym
komputerem nawiązujemy za pomocą myśli. Mówiąc żargonem komputerowym, przy pomocy ja-
kiegoś bluetooth nowej generacji. Jak bardzo to odmieni nasze życie? A to się już dzieje. 

Inny naukowiec inżynier Google’a i futurysta Ray Kurzweil zapowiedział na konferencji Exponen-
tial Finance, która odbyła się niedawno w Nowym Jorku, że ludzie mogą stać się humanoidami (cy-
borgami) do 2030 roku.

Współczesna technika, wsparta o nanotechologie, dostarcza nam coraz więcej możliwości. 
W laboratoriach największych koncernów praca nad kolejnymi urządzeniami elektronicznymi,

wszczepianymi do ludzkiego organizmu, po prostu wre. 
Jedną z ciekawostek z tej dziedziny jest mikroradio w sztucznym zębie. 
A więc niemożliwe staje się możliwe. Wkrótce będziemy mogli spotkać na ulicy cyborga. Warto

się z nim zaprzyjaźnić, bo będzie to z pewnością „bogaty” cyborg. Może nawet pozwoli nam posłu-
chać radia ze swego zęba. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Czy staniemy się cyborgami?

„Już od dawna trwają próby 
połączenia ludzkiej świadomości
z maszyną. Ich efektem może 
być nieśmiertelny android”

Słowem dnia, a nawet może całego tygodnia, stała się „rebelia”. Demon-
stracje autoryzowane przez Komitet Obrony Demokracji, początkowo z
ostentacją przez PiS lekceważone, będące wszakże standardem demo-

kratycznego ładu oraz świadczące o niczym niezakłóconej obywatelskiej wolno-
ści – ni z gruchy, ni z pietruchy, sobotnią  decyzją prezesa (4. czerwca 2016)  – sta-
ły się rebelią.

Rebelią uprzejmy jest Kaczyński nazywać pogodne, absolutnie wyprane ze wszelkich negatyw-
nych emocji manifestacje, takie, które powodują, że nieliczni ochraniający je policjanci leniwie pod-
pierają ściany budynków na trasie. Pogoda demonstracji KOD-u to rzecz niezwykła. Porównać ją
proponuję ze wszystkim, co dotychczas Warszawa widziała. Porównać z palonymi na asfalcie re-
prezentacyjnych alei oponami, mutrami rzucanymi w policjantów, czarną farbą w otwartych pusz-
kach lecącą na ściany budynku Kancelarii Premiera, pochodniami, przewracanymi i podpalanymi
autami, wyrywanymi płytami chodnikowymi, a nawet drzewkami. Porównać z demonstracjami god-
nych prezesowskiego zaufania: „narodowców”, wszechpolskiej młodzieży, miłych sercu kiboli.
Także z tym wyjątkowo uroczym aktem spalenia kukły urzędującego wówczas prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej w 1992 roku, pod Belwederem. Z demonstracją prowadzoną wtedy przez czło-
wieka w kaszkiecie (Jarosława Kaczyńskiego) i człowieka w berecie z antenką (Jana Parysa). 

Demonstracje nacjonalistów są bez wątpienia, wedle PiS-u, pokojowym w formie, narodowym
w treści przypomnieniem władzy o ciążących na niej zbrodniach przeciw jedynie prawdziwym Po-
lakom, patriotom, obywatelom. Te KOD-owskie od minionej soboty 7. maja są zaś widzialnym

znakiem rebelii przeciwko prawowitej,
wybranej w demokratycznym systemie
władzy. Władzy szczególnej, godnej
specjalnej troski – bo naznaczonej mi-
łością ojczyzny, jakiej ten naród, umę-
czony komuną i liberalizmem, a także
zdrajcami wysługujących się Unii Euro-
pejskiej, Niemcom i innym zasługują-
cym na potępienie czynnikom, nigdy

nie zaznał. Poza krótkimi epizodami w 1992 roku i 1995-1997. Do dzisiaj nie ma jasności zresztą,
co tak naprawdę się wtedy stało, że rządy tak świetne, biało-czerwone, katolickie i prawdziwie pol-
skie musiały odejść. Mówią niektórzy, że rząd Jana Olszewskiego zakończył swoją misję, bo Jan uparł
się i nie posłuchał sugestii prezesa, by rozszerzyć koalicję o Unię Demokratyczną, co dałoby temu
rządowi stabilną większość. Inni znów sugerują,  że w 2007 to sam prezes poprosił o rozpisanie wy-
borów po utracie, w konsekwencji jego suwerennej decyzji, woli kontynuacji ze strony dwóch do-
tychczasowych współrządzących: Giertycha i Leppera.

Jeśliby traktować Jarosława Kaczyńskiego z powagą należną osobie starszej i statecznej, w po-
lityce doświadczonej, intelektualnie kompetentnej do rozpoznania znaczenia podstawowych słów
jego słownika, zrównoważonej emocjonalnie, postępującej z należną państwu i obywatelom powa-
gą i rozwagą, należałoby czym prędzej, z uwagi na dziesiątki tysięcy uczestników (7. maja nawet
dwieście tysięcy) wprowadzić stan wyjątkowy, postawić na nogi garnizony największych miast, przy-
gotować stadiony na przyjęcie aresztowanych rebeliantów, otworzyć magazyny dla składowania od-
bieranej im broni.

A tu nic. Zero reakcji. Czy to rząd tak niesprawny, czy jakaś wyrafinowana gra z Zachodem (któ-
ry nie wart mszy), obliczona na dziesiątki ruchów naprzód. A może ojcowska miłość, jaką prezes
obdarza trochę niewydarzony ten swój naród. Spiskują, obalają, zdradzają, nic nie rozumieją, od-
wołują się do czynników zewnętrznych, może nawet sprzedają tę Polskę i jej prezesa, lecz on zbrod-
nie im  przebacza, bo są jak dzieci. Nic nie rozumieją z wielkiej jego myśli. Może to dobrze, że nie
rozumieją. Gdyby zrozumieli, niechybnie sprzedaliby tę jego genialną myśl o Polsce, bo przecież zdra-
da zawsze go otaczała. Jak każdego geniusza, któremu nikt ze współczesnych do pięt nie dorasta.
A więc i nie jest w stanie zrozumieć. Zresztą, gdyby go rozumieli, mogliby zwariować. Za ciężkie
to dla nich. Nie mogąc ogarnąć z organicznych wręcz przyczyn głębi myśli prezesa, niechaj pozo-
staną nie niepokojeni. Piękno świata budowanego przez prezesa samo się okaże, kiedy przyjdzie
pora. I nikt nie będzie w stanie odwrócić biegu spraw.

a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

WARTO MYŚLEĆ Andrzej Celiński

Rebelia...

„Piękno świata budowanego
przez prezesa samo się 
okaże, kiedy przyjdzie pora. 
I  nikt nie będzie w stanie 
odwrócić biegu spraw”

Piórem Derkacza

Marsz, pochód, demonstracja, 
manifestacja, parada itp. 

Nawet w wielotysięcznym tłumie są eksponowane miejsca. Takim miejscem jest czoło pocho-
du. To ci na czele pochodu torują drogę innym, mając przed sobą tylko obiektywy kamer. Wia-
domo, że szerokość ulicy wyznacza liczba osób maszerujących w pierwszej linii.  Dla wielu miej-
sca brak!. Tutaj potrzebna jest kreatywność. Dobrym miejscem na zaistnienie jest balkon, z któ-
rego  „regulirowszczyk” pokazuje się sam i wskazuje kierunek marszu.  Celem takich marszów
jest dotarcie do trybuny. To z tego miejsca ci z pierwszego szeregu spojrzą na tłumy i nasycą ich
słowami, które zebrani chcą usłyszeć. Po tym wszystkim należy szybko udać się do domu, aby
ponownie w tv zobaczyć tych z pierwszego szeregu i tego z balkonu! J e r z y  D e r k a c z

Raz jurorzy twierdzili o Szpaku:
Śpiewa Szpak byle jak i bez smaku.

Zdaniem fanów i fanek,
Mają uszy drewniane!

Grunt, że nam się podobasz, chłopaku!
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Opole?
Ja p…
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SZPAK NA EUROWIZJI i W OPOLU

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Koncert “Muzyka na smyczki” 
Fundacja Art Connection zaprasza w niedzielę 19 czerwca o godz.16.30 do Kościoła Wniebowstą-

pienia Pańskiego przy al.Komisji Edukacji Narodowej 101 na Ursynowie (Kościół Górny) na kolej-
ny koncert z cyklu “Arcydzieła Dawnych Mistrzów”. 

Tym razem wystąpi 8-osobowy zespół smyczkowy, pod kierownictwem znakomitego skrzypka
Stanisława Tomanka, pierwszego koncertmistrza Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej w
Warszawie. Artyści wykonają utwory kompozytorów XVII i XVIII wieku. W programie koncertu znaj-
dą się miedzy innymi: Concerto grosso op.6 nr 1 Arcangelo Corellego, Concerto a cinque op.7 nr
4 Tomaso Albinoniego, Divertimento B-dur Wolfganga Amadeusa Mozarta. Wstęp wolny. 
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Projekty nowej ustawy hazardowej niewiele zmienią na wyścigach konnych

Rząd postawi na swoim...
Projekt nowej ustawy ha-
zardowej autorstwa partii
Polska Razem przewiduje
m. in. liberalizację prawa
dotyczącego rozgrywek
pokerowych. W interesują-
cej nasz tygodnik kwestii
wyścigów konnych noweli-
zacja niewiele zmienia. 

H azard zawsze istniał,
istnieje i będzie istnieć
– mówi dla PAP eko-

nomista dr Martin Dahl. – Albo
państwo będzie kontrolowało tę
sferę i na niej zarabiało, albo bę-
dą to robić inne grupy, także
grupy przestępcze. Lepiej więc,
by państwo miało wpływ na ob-
szar, którego roczny obrót szacu-
je się na kilka miliardów złotych.
Jest to tak zwana oczywista
oczywistość, a mimo to od 2009
r. państwo tolerowało szarą stre-
fę na rynku hazardowym, tra-
cąc przez to gigantyczne sumy
pieniędzy. W projekcie PR zwra-
ca uwagę ważny zapis o możli-
wości promowania bukmacher-
ki, o ile reklama nie będzie skie-
rowana do dzieci i nie będzie

zachęcać do nadmiernego za-
wierania zakładów. Reklamowe
spoty mogłyby być emitowane
w telewizji i radiu po godzinie
20. Nie ma natomiast słowa o
reklamie w Internecie. 

Nowa ustawa hazardo-
wa autorstwa PR za-
kłada wpłacanie przez

przedsiębiorców organizujących
zakłady wzajemne zabezpieczeń
- na grę w pokera w wysokości
100 tys. złotych; na bukmacher-
kę i gry karciane przez Internet
– 480 tysięcy. Zmienić miałyby
się też zasady opodatkowania.
W przypadku bukmacherów
podstawą opodatkowania ma
być suma wpłaconych stawek
pomniejszona o sumę wypłaco-
nych wygranych. Stawka miała-
by wynosić 2,5 proc. dla zakła-
dów sportowych związanych ze
współzawodnictwem zwierząt.
Tym samym w kwestii wyścigów
konnych nic by się nie zmieniło. 

Zastanawiające jest to, że
w łonie rządzącej pań-
stwem koalicji powstają

dwie nowelizacje tej samej usta-
wy, ponieważ swój projekt przed-
stawiło niedawno także Minister-
stwo Finansów. Resort dąży do
likwidacji szarej strefy i chce m. in.
wprowadzić monopol państwa
na oferowanie gier na automa-
tach. Monopolistą na tym polu
ma być państwowa spółka Totali-

zator Sportowy, która otrzyma
również prawo do organizowa-
nia gry w Lotto przez Internet.
Natomiast projekt partii Jarosła-
wa Gowina w ogóle nie odnosi
się do kwestii Totalizatora Sporto-
wego. Zapewnienie jak najwyż-
szego poziomu ochrony graczy
przed negatywnymi skutkami ha-
zardu oraz ograniczenie wystę-
powania zjawiska „szarej strefy”
w środowisku gier hazardowych
– to główne cele projektu noweli-
zacji ustawy hazardowej opraco-
wywanej w resorcie finansów. 

Dzięki zastosowanym
rozwiązaniom w posta-
ci blokowania nielegal-

nych stron internetowych zreali-
zowany zostanie postulat zmniej-
szenia zjawiska szarej strefy w
grach hazardowych, co doprowa-
dzi do zwiększenia udziału w ryn-
ku legalnych przedsiębiorstw.
Podniesie to także poziom ochro-
ny graczy, ponieważ tylko legal-
ni operatorzy dają gwarancję ofe-
rowania gier w sposób bezpiecz-
ny i odpowiedzialny.

P rawo do oferowania
gier na automatach po-
za kasynami gier ma

zostać objęte monopolem pań-
stwa wykonywanym przez
wskazany podmiot, prawdopo-
dobnie TS. Gry na automatach
należą do bardzo uzależniają-
cych, w związku z czym koniecz-
ne jest wprowadzenie rozwią-
zania zapewniającego ich szcze-
gólną ochronę. Gry te będą mo-
gły się odbywać wyłącznie w
wydzielonych do tego miej-
scach, pod stałą kontrolą oraz
będą niedostępne dla osób poni-
żej 18 roku życia.

Umożliwi się też legal-
ne uczestniczenie w
grze w pokera przez

Internet. Proponowana jest li-
kwidacja egzaminów zawodo-
wych dla osób nadzorujących i
bezpośrednio prowadzących gry
hazardowe. Zastąpienie ich szko-
leniami doprowadzi do zmniej-
szenia obciążeń biurokratycz-
nych dla przedsiębiorców ope-
rujących w branży gier hazardo-
wych i zmniejszy koszty prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej w tym obszarze. 

P rojekt został przekaza-
ny do konsultacji resor-
towych. Dokument za-

kłada, że zmiany wejdą w życie
1 stycznia 2017 r., procedura
przyjęcia nowelizacji będzie bo-
wiem zawierać etap notyfika-
cji technicznej w Komisji Euro-
pejskiej. Można założyć ze stu-
procentową pewnością, że w
życie wejdzie projekt rządowy,
co oznacza, iż  legislacyjne za-
pędy partii Polska Razem speł-
zną na niczym. Dlatego należy
skupić się na nowelizacji pro-
ponowanej przez Ministerstwo
Finansów.

Wzwiązku z tym za-
daliśmy rzeczniko-
wi prasowemu re-

sortu pytanie w trybie ustawy
Prawo Prasowe: Czy rządowy
projekt nowelizacji ustawy ha-
zardowej przewiduje umocowa-
nie zakładów sportowych zwią-
zanych ze współzawodnictwem
zwierząt jako gry losowej, którą
będzie można obstawiać na
przykład w punktach Lotto, co
umożliwiłoby znaczne zwięk-
szenie obrotów, a tym samym
pozyskiwanie większych środ-
ków na rozwój hodowli koni?
Odpowiedź ministerstwa przy-
szła w tym samym dniu, bez ko-
mentarza, z linkiem do całego,
liczącego 30 stron projektu no-
welizacji ustawy. 

Niestety, nie doczytałem
się w tym dokumencie
konkretów interesują-

cych środowisko wyścigowe.
Zwraca uwagę tylko jeden z zapi-
sów: “Minister właściwy do spraw
finansów publicznych rozstrzyga
na wniosek lub z urzędu, w dro-
dze decyzji, czy gra lub zakład
posiadające cechy wymienione
w ust. 1, 5a  jest  grą  losową,  za-
kładem  wzajemnym,  grą  w  kar-
ty  lub  grą  na automacie w rozu-
mieniu ustawy”. Widzę w tym za-
pisie uznaniowość, na której wy-
ścigi konne mogłyby skorzystać.
Z pełnym projektem nowelizacji
można zapoznać się pod mailo-
wym adresem: http://legisla-
cja.rcl.gov.pl/projekt/12285702.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

W sobotę 11 czerwca odbędzie się jubile-
uszowy, dziesiąty już Bieg Ursynowa, da-
jący szansę zdobycia tytułu mistrza Pol-
ski. Na starcie pod ratuszem przy alei
KEN 61 stanie znowu potężny zastęp
ochotników, gotowych do pokonania dy-
stansu 5 kilometrów, co w konkurencji
mężczyzn może nawet dać tytuł mistrza
Polski!

Bieg Ursynowa organizowany jest od 2007 ro-
ku. W pierwszej edycji wystartowało 280 osób.  W
przypadku obecnej edycji lista startowa liczy już
ponad 2600 nazwisk.  W kolejnych latach zawo-
dy urosły do rangi jednego z większych i chwalo-
nych przez zawodników biegów na średnich i dłu-
gich  dystansach w stolicy. Od 2012 roku Bieg Ur-
synowa jest też oficjalnymi Otwartymi Mistrzo-
stwami Polski w biegu ulicznym na 5 km pod au-
spicjami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.  

Do grona faworytów biegu męskiego zaliczają
się czterokrotny mistrz kraju na dystansach od 5
km do maratonu Arkadiusz Gardzielewski (re-
kord na 5000 m na bieżni 13:53.56), Artur Kern,
Błażej Brzeziński i drugi w ubiegłym roku Emil Do-
browolski – wszyscy dobrze znani ze świetnych
wyników w maratonie.

Faworytką biegu kobiet będzie Nina Sawina z
Białorusi (rek. 

15:54.97). Najmocniejszą reprezentantką Ur-
synowa powinna być Marta Jusińska, mająca
2:11.28 na 800 m i 4:32.94 na 1500 m. Również
jako mieszkaniec naszej dzielnicy pobiegnie Stefan
Batory, wielokrotny uczestnik legendarnego Super-
maratonu Piasków na Saharze. W korpusie zna-
nych urzędników prym będzie wiódł były mini-
ster sportu i turystyki, kiedyś czołowy chodziarz

świata Tomasz Lipiec. A można się spodziewać, że
będą z nim rywalizować dwaj wiceburmistrzowie
Ursynowa: Rafał Miastowski i Piotr Zalewski. 

Trasa Biegu Ursynowa ulegała z czasem zmia-
nom. Na początku meta znajdowała się jeszcze
przy Kopie Cwila, potem start i metę zlokalizowa-
no przy Ratuszu Dzielnicy Ursynów, a uczestnicy
biegali Aleją KEN, oraz ulicami: Herbsta, Romera
i Surowieckiego oraz ponownie Al. KEN. Od
dwóch lat Bieg Ursynowa ma nową trasę. Biega-
cze startują tradycyjnie przy Ratuszu, następnie
biegną na południe Aleją KEN, zawracają na Ron-
dzie Krystyny Krahelskiej (skrzyżowanie z ul. Pła-
skowickiej), potem biegną Aleją KEN na północ, do
skrzyżowania z ul. Surowieckiego/Bartoka i po za-
wróceniu ponownie kierują się kierunku Urzędu
Dzielnicy Ursynów. W tym roku część biegaczy po-
kona dwie takie pętle, bo oprócz tradycyjnej „piąt-
ki” (start o godz. 10.00) pojawi się jubileuszowy
bieg na 10 km (start o 11.30). 

Wystąpią ograniczenia w ruchu drogowym w
związku z X Biegiem Ursynowa:

Aleja KEN będzie zamknięta dla ruchu w godzi-
nach od 9.00 do 13.30, na odcinku pomiędzy
skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej (Rondo im.
Krahelskiej) oraz skrzyżowaniem z ulicą Suro-
wieckiego i Bartoka, które zostaną zamknięte dla
ruchu o godzinie 9.50, czyli 10 minut przed star-
tem biegu na dystansie 5 km. Ruch na tych waż-
nych skrzyżowaniach zostanie przywrócony od
razu po przebiegnięciu ostatniego zawodnika bie-
gu na dystansie 10 km i uprzątnięciu tej części
trasy. W przypadku skrzyżowania Al. KEN z ul. Pła-
skowickiej będzie to ok. godz. 12.30, natomiast
skrzyżowania alei z ul. Bartoka/Surowieckiego
ok. 13.10. K O S

X Bieg Ursynowa ruszy spod ratusza

Na trasie mistrzowie Polski i  minister

Nasze Typy
SSoobboottaa
GGoonn.. II:: De Longa, Flower Power, Emirah,

Sainta Rosa
GGoonn.. IIII:: Gazello, Tefkir, Estarion
GGoonn.. IIIIII:: Easy Go, Lafayett, Essea, Salamija
GGoonn.. IIVV:: Eastway, Tollee Dust, Yoav, Majestat
GGoonn.. VV:: Gracja, Alvani, Mura, Brela
GGoonn.. VVII:: Kiaron, Just Gold, Dream Furion, Miskela
GGoonn..:: VVIIII:: Marsat, Wazir du Penjshir, Euromexx A, Milret
GGoonn.. VVIIIIII:: Gazi, Nashet Al Khalediah, Muscari, Sandor
GGoonn.. IIXX:: Zahaab, Jaser, Empresso, Shannon Queen

NNiieeddzziieellaa
GGoonn.. II:: Francaise, Cheri-Cheri, Keertana, Paradise Bay
GGoonn.. IIII:: Tantal, Temperament, Masterpower
GGoonn.. IIIIII:: Nagrina, My Sweet Baby, Javorka, Butch
GGoonn.. IIVV:: Staight Away, Wiedzmin, Emperor Ajeez, Modraszek
GGoonn.. VV:: Lucky Thomas, Rakisz, Juan Luoo, King October
GGoonn.. VVII:: Iron Belle, Salien, Choupette, Novelina 
GGoonn.. VVIIII:: Invicta Varsovia, Enter Emizar, Baritone, Legionary
GGoonn.. VVIIIIII:: Thorn, Caccini, Langfuhr, Bronislav
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
663-271-508

POŻYCZKI w 24H (także 
z komornikiem), 790-564-948

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

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602-77-03-61

OLCHA, 602-77-03-61
SKUP książek, dojazd, 

509-548-582

KUPIĘ mieszkanie: zadłużone; 
z lokatorem; z problemem
prawnym, 796-796-596

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT. Wszystkie marki,
512-391-270

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

BEZPOŚREDNIO Błonie, gm.
Prażmów, działka bud. 1000 i
1500 m2, 55 zł/m2. 
Tel. 604-823-665

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” pilnie i
okazyjnie sprzeda tematy:.

Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz 

drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Apartamenty:
!Warszawa-Kabaty, ul. Jerzego

Zaruby, 5 pokoi o pow. 127 m2, V
p. winda, 2000 r. bud., duży 54 m2

taras, piwnica i garaż w cenie.
Zdjęcia i plan apartamentu drogą
mailową. Klimatyczne mieszkanie
w pięknej, cichej okolicy, 300 m od
lasu, blisko metro. Apartament jak
bajka. Cena 1 mln 350 tys. zł do
niewielkich negocjacji.

!Wilanów, 91 m2, cudny ap., 
4 pok., garaż na 2 sam. + piwnica
w cenie, do wejścia, odrębna
własność lokalu, księga wieczysta.
Tylko 900 tys. zł.

!Wilanów, Branickiego, 
98 m2, III p. z windą, standard. Oś.
strzeż.,ochrona.. W cenie 2 miejsca
post. w garażu. Cena 960 tys. zł.

Mieszkania:
!Centrum, Al. Jerozolimskie,

40 m2, 1 pokojowe, świetny punkt.
Cena 460 tys. zł.

!Centrum, 73 m2, 2 pokoje, do
remontu,  kamienica, cena 720 tys.
zł do negocjacji. 

!Centrum, ul. Smolna,
mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2,
wykończone i zrobione. 
Cena 600 tys. zł.

!Centrum, ul. Noakowskiego,
obok metra, 96 m2, 4 pokoje,
dobry standard, kamienica, I p.,
okazja - świetna cena 780 tys. zł.

!Mokotów, 4 pokoje, 80 m2,
dobry standard. Cena 720 tys. zł 
z garażem. Ochrona, nowy blok.

!Mokotów, rej. ul.
Rzymowskiego, 49 m2, 3 pok. I/IV.
Nie wymaga remontu, 
cena 335 tys. zł.

! Pokój z oddzielną kuchnią 
33 m2, Ip. Okęcie, ul. 17 Stycznia.
Cena 210 tys. zł. do negocjacji.

Domy:
!Dom w Konstancinie

360m2/1000m działka,
starodrzew, piękny ogród, tylko 
1 mln 450 tys.zł. Do neg. Super
okazja !!!

!Dwie rezydencje z basenami,
Konstancin, Strefa A. Działka
odlotowa, starodrzew. 
Cena 6 mln. i 6 mln.900 tys.zł. 
do wejścia.

!Mokotów, super okazja!!.
Segment narożny z ogródkiem.
Operat szacunkowy na 3 mln. zł.
Cena tylko 1, 28 mln zł.

! Piaseczno okolice, dom 200
m2/1000m2, po kapitalnym
remoncie, dobry standard i dobra
cena, Cisza, spokój.

Działki:
!Gmina Żabia Wola, działka

2300 m2 w otulinie lasu, z domem
ok. 100 m2 z 1997 r. Super cena
tylko 390 tys. zł.

!Komorów, działka 1550 m2.
Cena 1 200 tys.zł. Najpiękniejsza
część Komorowa. Działka pod
rezydencję. Okazja - cena do
negocjacji.

!Konstancin działka, strefa A,
3000 m2, starodrzew, piękna w
otoczeniu rezydencji, dobra cena 
2 400 tys. zł.

! Piaseczno, działka bud. pod
mieszkaniówkę, 4 ha, 50 tys.PUM.
Cena 15 mln. zł do negocjacji.

!Żabia Wola - 10140 m2 działki
gruntu podzielone na 3 działki
budowlane: 2 x 3000 m2 i 1 x 4140
m2. Media: woda gminna, prąd,
telefon, własna oczyszczalnia
ścieków. Bez gazu. 
Działki w otulinie lasu. 
Cena 60 zł za 1 m2 do negocjacji.

Lokale handlowe:
!Do wynajęcia lokal 92 m2,

rondo Wiatraczna, z witrynami na
każdą działalność. Cena 10 000 zł
netto + VAT.

!Kupię lokale handlowe,
najchętniej z najemcami, cała
Warszawa

! Śródmieście - lokal handlowy
z najemcą - bank. Stopa zwrotu
8%. Cena 1 mln.800 tys. zł. z VAT.
Wieloletni najemca.

!WSPANIAŁY lokal 50 m2

w wysokim standardzie na każdą
działalność. Stan idealny. Obecnie
w lokalu gabinet dentystyczny z
pełnym wyposażeniem. Cena 520
tys. z garażem. Cena wyposażenia
ustalana oddzielnie. Rewelacyjny
punkt tuż obok stacji Metro
Stokłosy, 601-720-840

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,

apartamentów, 
domów, rezydencji,

niezabudowanych działek
gruntu w południowej części

Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i

okolice, Sadyba, Wilanów,
Mokotów, Stegny, Ursynów,

itd.). Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 
“Van Der Zal” pilnie
poszukuje mieszkań

dwupokojowych,
trzypokojowych i

czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

tel. : 601-720-840,
www.vanderzal.oferty.net

USŁUGI POGRZEBOWE,
Mokotów, ul. Puławska 118,
domofon 9.Tel. 22 844-23-43;
609-382-801. Całodobowo.

PIZZERIA “PARMA”, stacja
metra Stokłosy zatrudni pizzera,
22 644-14-30

POSZUKUJĘ osoby do pracy na
ręcznej myjni samochodowej, 
602-203-055

PRACOWNIK  OCHRONY NA
OBIEKT HANDLOWY,9 zł/h netto.
Tel. 668-246-392

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

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642-96-16

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734

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

MALARSKIE, tapetowanie, 
607-775-259

MALOWANIE, 722-920-650
MALOWANIE, gipsowanie,

glazura, terakota, 608-729-233

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,

22 644-52-59, 
501-122-888

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

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

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

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

USŁUGI mini koparką -
ładowarką, 517-477-531

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WYLEWKI agregatem, 
668-327-588

ZŁOTA RĄCZKA, 791-089-784

WRÓŻBA tanio, 501-623-919,
wrozba8@wp.pl

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

ALKOHOLOWE. Odtrucia.
Lekarz z dużym doświadczeniem.
Wyjazdy 7-16. Bezpośredni tel.
731-789-850, 24h/d

DIETA HERBALIFE,
gwarancja, konsultant

Michał Łuczyński 
601-313-313

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51
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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  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Ważne telefony
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

NNiieeddzziieellaa,, 1122 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000::
„Na fali wspomnień – kalejdo-
skop piosenek sprzed lat”.  Reci-
tal Teresy Kramarskiej. Prowa-
dzenie: Krzysztof Kietczer. Wstęp
wolny.

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 1133 cczzeerrwwccaa,,
1188..0000:: wernisaż wystawy prac
dorosłych uczestników (w tym
seniorów) warsztatów plastycz-
nych w Domu Sztuki. Wstęp
wolny.*

ŚŚrrooddaa,, 1155 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000::
„Bębnij ile sił!” – koncert uczest-
ników warsztatów bębniarskich
w Domu Sztuki. Wstęp wolny.

CCzzwwaarrtteekk,, 1166 cczzeerrwwccaa,, 1199..3300::
pokaz tańca irlandzkiego w wy-
konaniu dzieci uczestniczących
w warsztatach tanecznych w Do-
mu Sztuki. Wstęp wolny.*

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pię-
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na Wernisaż Prac
Pracowni Plastycznej Stokłosy, 18
czerwca o godzinie 13:00. Tym
razem odwiedzający Galerię U,
będą mieli okazje zapoznać się z
twórczością naszych najmłod-
szych artystów. Wystawa prac
dzieci uczęszczających na zaję-
cia plastyczne potrwa do 31 lipca.

DK Stokłosy i Studio Akom-
paniament zapraszają na „Wa-
kacyjny Koncert”. W programie
znajdą się utwory muzyki kla-
sycznej, rozrywkowej oraz
współczesnej. Zapraszamy 21
czerwca o godzinie 17:00. Wstęp
wolny.

Teatr Stokłosów i DK Stokłosy
zapraszają na spektakl „Mały
książę”, w wykonaniu naszych
najmłodszych aktorów. Przed-
stawienie odbędzie się 21 czerw-
ca (wtorek) o godzinie 19:00.

Zapraszamy na zajęcia dla
dzieci w ramach akcji „Lato w

mieście 2016”. Warsztaty roz-
poczną się 27 czerwca i potrwa-
ją do 8 lipca, będą podzielone
na dwa bloki: plastyczne (godz.
10-15) i teatralne (godz. 10-13).
Motywem przewodnim dla obu
grup będą baśnie. Zajęcia są bez-
płatne, sfinansowane ze środ-
ków dzielnicy Ursynów.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

1111 cczzeerrwwccaa (( ssoobboottaa)) 1188,,3300 iM
Rock Koncert – zagrają zespoły:
Red Cape Wolf, RAID oraz uczest-
nicy warsztatów. W programie:
wystawa, poczęstunek, niespo-
dzianki... Imprezę poprowadzi
Piotr Zworski. Wstęp: zaprosze-
nia do odbioru w DK Imielin.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1166..0055,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 –
KLUB PODRÓŻNIKA „OBYCZA-
JE, TRADYCJA – WSPÓŁCZE-
SNY WIETNAM ”. Spotkanie po-
prowadzi  JAGODA BARAN. Pro-
jekt „Kolaż integracyjny” finan-
suje m.st. Warszawa.

KKlluubb JJAARR 
uull.. KKoońńsskkii JJaarr 66 

TTeell.. 778899 005522 882233

Godziny otwarcia: pn.-ndz.:
15.00 do ostatniego gościa. Naj-
bardziej imprezowe miejsce na
Ursynowie reaktywowane!
Znajdź nas na facebooku:
https://www.facebo-
ok.com/klubjarreaktywacja

Warszawska
Szkoła Muzyczna

Al. KEN 36 lok. 126, 
Galeria Ursynów

www.muzyczna.art.pl

Trwa rekrutacja na rok
szkolny 2016/2017. Upraw-
nienia szkoły publicznej, 6 lat
nauki, zajęcia po południu.
Największa społeczna szkoła
w Polsce.

To był koncert w zupełnie starym stylu. W ursynow-
skim Domu Sztuki SMB „Jary” w minioną sobotę, Woj-
ciech Dąbrowski – niestrudzony popularyzator dawnej
piosenki, twórca Festiwalu Retro, mieszkaniec Ursyno-
wa oraz jego goście – śpiewali międzywojenne i tużpo-
wojenne szlagiery (wtedy nie mówiło się „przeboje”). 

Wśród wykonawców nie zabrakło tak niegdyś popularnych – i
wciąż będących w świetnej formie! – piosenkarzy, jak Olgierd Bu-
czek i Tadeusz Woźniakowski. Estrada Domu Sztuki gościła także
Wandę Buczek oraz Macieja Klocińskiego, młodego pianistę i wo-
kalistę, znakomicie odnajdującego się w utworach „z myszką”.

W związku ze 115. rocznicą urodzin Mieczysława Fogga program
koncertu wypełniły głównie utwory z repertuaru tego nieżyjącego
już, a przecież nieśmiertelnego, pieśniarza. 

Wysłuchaliśmy też jednak przebojów – o pardon: szlagierów –
śpiewanych przed laty przez innych artystów znanych ze sceny, ka-
baretu i srebrnego ekranu, m. in. Aleksandra Żabczyńskiego, jako
że zbliżała się z kolei 58. rocznica jego śmierci.

Rocznicowe okazje nie odebrały koncertowi „Czar piosenki retro”
właśnie czaru, lekkości i ogólnie pogodnego nastroju. Udzielił się
on publiczności, która po pierwsze – mimo iż było to w długim week-
endzie, a pogoda dopisała – zajęła niemal wszystkie miejsca na
widowni Domu Sztuki, po drugie zaś – nagrodziła na koniec arty-
stów spontaniczną owacją na stojąco.

Artykuł pani Grażyny Magdziarz w wydaniu PASSY z 25 maja pod jakże wymownym
tytułem „A gdzie plan zagospodarowania?” stwarza pozory jakoby budowa POW
mogła być nielegalna. W ramach polemiki z Autorką pragnę uprzejmie przypo-
mnieć, że istnieje Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych z 2003 r. (Dz.Ust. 2003 poz. 721). Zgodnie ze spe-
custawą – procedury administracyjne przy budowie dróg publicznych są znacząco
uproszczone – co nie znaczy, że budować drogi można bez poszanowania wymogów
ochrony środowiska. 

Decyzja Środowiskowa dla budowy POW została wydana, jest ważna, a wykonawca musi dokonać
ponownej oceny dla przyjętych przez siebie rozwiązań szczegółowych.

Wszyscy  lokalni liderzy, którzy chcą podejść do tematu merytorycznie, powinni sięgnąć do tre-
ści Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy (do-
kumentu nadrzędnego dla miejscowych planów), w którym zapisano iż Południowa Obwodnica War-

szawy będzie poprowadzona
pod ulicą Płaskowickiej. Zresz-
tą przebieg tej trasy ustalano
już 35 i więcej lat temu. Od lat
jest też wpisana do rozporzą-
dzeń Rady Ministrów.

Czytając artykuł Pani Gra-
żyny Magdziarz, niektórzy z
Mieszkańców mogą poczuć, iż
własność działek pod ich blo-
kami jest powiązana z budo-
wą POW. A takiego powiąza-
nia nie ma - POW będzie bo-
wiem budowana (od Pileckie-
go do Nowoursynowskiej) na
terenach należących do Skarbu
Państwa, na których tymcza-
sowo zlokalizowane były jedy-
nie parkingi.

Jeszcze bardziej oderwane
od rzeczywistości jest zastrzeżenie co do możliwości ulokowania zaplecza budowy wewnątrz osie-
dla. Takie pytanie z ust autorki do przedstawiciela wykonawcy, wedle mojej wiedzy, nie padło.
Zresztą umieszczenie hałd kruszywa pomiędzy budynkami, bez możliwości swobodnego dojaz-
du, i pracy na składowisku byłoby po prostu zaprzeczeniem ekonomiki budowy – wedle mojej
wiedzy nie było więc nawet rozważane. Jeżeli SGGW zgodzi się na odpłatne udostępnienie
działek naprzeciw Straży Pożarnej – materiały trafią tam; jeśli nie – będą składowane wzdłuż uli-
cy Płaskowickiej.

Autorka tekstu powołuje się na głosowanie mieszkańców w sprawie budowy „autostrady Lizbona
– Moskwa” przez Ursynów. Dziś, gdy łatwiej i szybciej można dojechać z Ursynowa na Bielany obwod-
nicą przez Konotopę, niż przez Centrum – odpowiedź na pytanie „czy jesteś za dokończeniem budo-
wy obwodnicy Warszawy” byłaby inna niż 70% przeciw.  Prawda jest bowiem taka, że znakomitą więk-
szość samochodów na obwodnicy Warszawy stanowią te jadące z lub do stolicy – często nawet z jed-
nej do drugiej dzielnicy. O ile można łatwo wyjechać do Poznania, Katowic, nawet Gdańska (przez
Łódź), to wyjazd z Warszawy do Siedlec, Białegostoku jest mordęgą.

Nieprawdą też jest, że na świecie autostrady nie doprowadzają ruchu w pobliże centrum miast. Od
każdej bowiem obwodnicy trzeba do dużego miasta dojechać. Po co budować autostradę 30- 40 km
od miasta, jeśli dojazd do tej autostrady wymagać będzie wielogodzinnego stania w korkach. Czy du-
żo osób tęskni za korkami w Jankach ?

Postawa autorki jest niestety powszechna na świecie i w Polsce. Nazywa się ją z angielskiego NIM-
BY – never in my backyard (nigdy przez moje podwórko). Miejmy nadzieję że latem 2019 roku War-
szawiacy nie doświadczą efektów takiej postawy mieszkańców Wiskitek, którzy protestują przeciw
budowie linii energetycznej na ich terenie. A prądu w Warszawie brakuje coraz bardziej…

Podobnie na pewno wszyscy jeżdżący (jeszcze) do Zakopanego uwielbiają korki na zakopiance –
spowodowane przez opór niektórych mieszkańców wobec rozbudowy trasy.

P i o t r  J a n o w s k i

Niezwykły koncert w Domu Sztuki
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POW nie taka straszna jak ją malują
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