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Dziesięć lat temu mający sa-
tyryczne podejście do rze-
czywistości dziennikarz

berlińskiej „Tageszeitung” Peter
Köhler nazwał Jarosława i Lecha
Kaczyńskich „polskimi kartofla-
mi”, a ostatnio znowu określił tego
pierwszego podobnym mianem. W
obu wypadkach uszło mu to na su-
cho. Na szczęście dobra zmiana –
zaraz po Polsce –   ogarnęła z kolei
Niemcy i całkiem niedawno kanc-
lerz Angela Merkel dała sygnał pro-
kuraturze tego kraju, że czas się
dobrać do skóry mającemu się rów-
nież za satyryka  Janowi Boeh-
mermannowi, który – dla odmia-
ny – w niewybredny sposób zakpił
sobie na antenie telewizji z prezy-
denta Turcji Recepa Erdogana. Nie
będzie Niemiec pluł mu w twarz –
zdała się zakomunikować Angela,
wiedząc, że zgodnie z obowiązu-
jącym prawem – bez jej zgody po-
stępowanie wobec Boehmerman-
na nie mogłoby być wszczęte. A gro-
zi mu kara nawet trzyletniej od-
siadki. 

N a tym dobrej zmiany
wszakże nie koniec. Wy-
gląda bowiem na to, że śla-

dem pani kanclerz ruszyła całkiem
nieoczekiwanie przewodnicząca
rady dzielnicy Ursynów Teresa Jur-
czyńska-Owczarek, która w mo-
im felietonie, zamieszczonym w
poprzednim numerze „Passy”, wy-
chwyciła wyraźną mowę nienawi-

ści, wyrażoną akurat rysunkiem
ukazującym prezesa partii Prawo
i Sprawiedliwość Jarosława Ka-
czyńskiego w roli kata przymie-
rzającego się do ścięcia Hanny
Gronkiewicz-Waltz, prezydent
Warszawy. No cóż, znana skądi-
nąd z politycznej przewrotności
pani Teresa nie zwróciła widać
uwagi, że rysunek ma właśnie cha-
rakter przewrotny. Tylko naiwne
dziecko mogłoby przyjąć taki szkic
wprost, podejrzewając mnie o za-
chęcanie do skrócenia Pierwszej
Damy stolicy o głowę. 

Decydujący dziś faktycznie o
najważniejszych sprawach
Rzeczypospolitej prezes Ka-

czyński zdołał już z pomocą szero-
kich zastępów PiS „odzyskać” pół
Polski, ale – jak wspomniałem w
ubiegłotygodniowym tekście –
szczególnie mu zależy na odzyska-
niu Warszawy, o czym powiedział
na okręgowym zebraniu partii. No
cóż, tak jak PiS niepodzielnie rzą-
dzi na szczeblu kraju po odniesie-
niu miażdżącego zwycięstwa w wy-
borach parlamentarnych i prezy-
denckich, tak Platforma Obywa-
telska (z jej wiceprzewodniczącą
Hanną Gronkiewicz-Waltz) rzą-
dzi w Warszawie, a nie jest to by-
najmniej ostatni bastion władzy
PO. Ekspresyjny rysunek tym bar-
dziej więc miał podkreślić trwanie
stanu wojennego pomiędzy obie-
ma partiami i najprawdopodob-
niej zamierzony skutek został osią-
gnięty, skoro kochana pani Teresa
przestraszyła się nie na żarty, choć
wcześniej dałbym sobie sam głowę
uciąć, gdyby ktoś wątpił w jej po-
czucie humoru. 

H umor humorem wszela-
ko, a honor jest najważ-
niejszy. Dlatego pani prze-

wodnicząca postanowiła poskar-
żyć się na mnie publicznie w mi-

niony wtorek i radzie dzielnicy, i
zarządowi, mogę więc teraz się
spodziewać, że chociaż burmistrz
Robert Kempa i jego zastępcy wy-
glądają na takich, co to do rany
przyłóż, to jednak w rewanżu za
„zachęcanie” do zamachu na
HGW zasadzą się na mnie – uzbro-
jeni już może nie tylko w topory
(jaką bronią wojujesz, od takiej
giniesz), ale nawet w karabiny od
ministra generalissimusa Antonie-
go Macierewicza, który przecież
za władanie tym orężem dokłada
jeszcze po pięćset złotych. Mnie

zaś, absolutnemu pacyfiście, prze-
wodnicząca Teresa może co naj-
wyżej dołożyć po ryju. 

W zasadzie jednak mogła-
by poczekać na wejście
w życie przeforsowanej

przez PiS ustawy antyterrory-
stycznej, wedle której powinny
mnie zapewne ścigać, a przede
wszystkim podsłuchiwać na potę-
gę, wszelkie odmiany obecnej
Służby Bezpieczeństwa. Tylko czy
główny szeryf kraju Zbigniew Zio-
bro, minister sprawiedliwości i
prokurator generalny zarazem,

chciałby kogoś tak mało znaczące-
go jak ja oraz Jarosława Kaczyń-
skiego jednocześnie wsadzić za
kraty, a choćby posłać na dołek
przy Wilczej jako terrorystów dy-
biących na życie pani prezydent
miasta stołecznego Warszawa?
Czy nawet niekwestionowany au-
torytet samej pani przewodniczą-
cej Jurczyńskiej-Owczarek wystar-
czyłby, żeby go przekonać do tak
zdecydowanej akcji? Ja w każ-
dym razie, wobec zdekonspirowa-
nia moich niecnych zamiarów,
własnowolnie wyciągam już ręce

do skucia kajdankami i gotów je-
stem, by obrońcy porządku praw-
nego rzucili mnie w każdej chwi-
li na glebę – niczym ową córkę
trójmiejskiej radnej PiS, podobno
też niezłą rozrabiarę. W kręgach
rodzinnych zaś przedyskutowa-
łem już zmianę personaliów na
Maciej Topór-Passmita, żeby choć
pod tym względem upodobnić się
do wzorowej obywatelki, jaką jest
bez wątpienia pani Teresa Jur-
czyńska-Owczarek. 

C o ciekawe, w całej tej zaba-
wie słowno-graficznej umy-
ka wątek zasadniczy, jakim

jest przestrzeganie prawa w Pol-
sce. Na ten temat akurat trwa go-
rąca dyskusja, wykraczająca da-
leko poza granice kraju, bo słyszy-
my nieustanne napomnienia z Unii
Europejskiej, a i prezydentowi USA
Barackowi Obamie kwestia ta leży
– nie wiedzieć dlaczego – na ser-
cu. No i dlatego rysunkiem z ubie-
głego tygodnia uwypukliłem pro-
blem, żeby się warszawiacy zasta-
nowili: jaką drogę wybierze prezes
Kaczyński, żeby przerwać w War-
szawie panowanie Hanny Gron-
kiewicz-Waltz in persona i Platfor-
my Obywatelskiej – in gremio? Bo
nie wydaje się, żeby chciał czekać
do następnych wyborów samorzą-
dowych. Zamiast ewolucyjnej „na-
prawy” kraju zarządził wszak naj-
prawdziwszą rewolucję, która ma
w błyskawicznym tempie – bez bra-
nia jeńców – wymieść dotychczaso-
wy establishment do cna, tak jak
zdalnie sterowana po wojnie przez
Stalina komunistyczna junta di-
rectiva (PKWN) wymiotła wielkich
właścicieli ziemskich i przemysło-
wych, żeby Polskę od Bałtyku do
Tatr upaństwowić. 

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

CC oo  uu rr ss yy nn oo ww ss kk aa  rr aa dd nn aa  bb ii ee rr zz ee  nn aa  ss ee rr ii oo .. .. ..CC oo  uu rr ss yy nn oo ww ss kk aa  rr aa dd nn aa  bb ii ee rr zz ee  nn aa  ss ee rr ii oo .. .. ..
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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PPAASSSSAA::PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,,
ttrrwwaa pprroocceess ggłłoossoowwaanniiaa nnaa
pprroojjeekkttyy ww oobbeeccnneejj eeddyyccjjii BBuu-
ddżżeettuu PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo.. CCzzyy
mmóóggłłbbyy PPaann pprrzzyyppoommnniieećć
mmiieesszzkkaańńccoomm ppooddssttaawwoowwee iinn-
ffoorrmmaaccjjee zzwwiiąązzaannee zz pprroocceesseemm
ggłłoossoowwaanniiaa ?? 

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: W III edycji
BP na Ursynowie będziemy wy-
bierać spośród 97 projektów
zgłoszonych przez mieszkańców,
a do dyspozycji mamy 6 mln 200
tys. złotych. To duża kwota, więc
warto oddać głos, aby współde-
cydować o przeznaczeniu tych
pieniędzy. Głosować może każ-
dy mieszkaniec Warszawy, bez
względu na wiek. Trzeba jednak
pamiętać, że osoby niepełnolet-
nie muszą mieć zgodę opieku-
na prawnego na specjalnym dru-
ku. Karty do głosowania można
pobrać ze strony www.ursy-
now.pl z zakładki Budżet Party-
cypacyjny lub z ursynowskiego
ratusza. Można głosować w jed-
nej wybranej przez siebie dziel-
nicy na projekty o charakterze
ogólnodzielnicowym oraz lokal-
nym. Chciałbym także krótko
przypomnieć mieszkańcom Ur-
synowa zasady. Z każdego ob-
szaru wybieramy dowolną liczbę
pomysłów, tak by ich suma nie
przekroczyła kwoty przeznaczo-
nej na dany obszar. Na przykład
wybieramy 10 projektów o cha-
rakterze ogólnodzielnicowym
na sumę mniejszą bądź równą
1 900 000 zł i 5 projektów z ob-
szaru nr 1 Zielony Ursynów na
kwotę mniejszą bądź równą 1
100 000 zł.  Należy pamiętać, by

nie przekroczyć wartości całko-
witej projektów. 

NNaa jjaakkiiee pprroojjeekkttyy mmooggąą ggłłoossoo-
wwaaćć mmiieesszzkkaańńccyy?? KKiieeddyy ppoozznnaa-
mmyy wwyynniikk ggłłoossoowwaanniiaa ?? 

Wszystkie projekty, które speł-
niły wymogi Regulaminu prze-
prowadzenia budżetu partycy-
pacyjnego, zostały dopuszczo-

ne do głosowania. Mieszkańcy
mogą wybierać spośród 97 pro-
jektów – to największa liczba w
historii BP na Ursynowie. I tak w
obszarze nr 1 Zielony Ursynów
jest 12 projektów,  w obszarze
nr 2 Ursynów Wysoki Północny
– 22 projekty, a w obszarze nr 3
Ursynów Wysoki Południowy –
17 projektów. Uzupełnieniem są

projekty zgłoszone na poziomie
ogólnodzielnicowym, których
jest w tym roku aż 46. Projekty
są zróżnicowane i każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Są pomysły
m. in. związane z edukacją, kul-
turą, ochroną środowiska i in-
frastrukturą. Przygotowaliśmy
informator z zasadami głosowa-
nia i listą projektów, który w naj-

bliższym czasie powinien zna-
leźć się w skrzynkach poczto-
wych wszystkich ursynowian. W
tym roku jesteśmy w trakcie re-
alizacji 46 zwycięskich projek-
tów z poprzedniej edycji. Ile i ja-
kie zrealizujemy w 2017 roku,
dowiemy się w przyszłym mie-
siącu. Do 15 lipca będzie wiado-
mo,  które pomysły wygrały. 

JJaakkiiee ssąą ffoorrmmyy ggłłoossoowwaanniiaa ?? 
W dniach  14-24 czerwca gło-

sować może każdy mieszkaniec
Warszawy z wykorzystaniem In-
ternetu za pośrednictwem
www.twojbudzet.um.warsza-
wa.pl lub tradycyjnie – składając
papierową kartę w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów. Trzeba pa-
miętać, że w tym roku kartę do
głosowania można złożyć tylko
osobiście okazując dokument
potwierdzający tożsamość. 

CCoo zzrroobbiiłł UUrrzząądd aabbyy uułłaattwwiićć
mmiieesszzkkaańńccoomm ooddddaanniiee ggłłoossuu ?? 

Aby ułatwić mieszkańcom
głosowanie, przygotowaliśmy 10
mobilnych punktów. Są one roz-
mieszczone w najbardziej ruchli-
wych miejscach Dzielnicy, dzię-
ki czemu  będzie można oddać
swój głos na projekty budżetu
partycypacyjnego przy okazji in-
nych zaplanowanych aktywno-
ści. Zachęcam do zapoznania się
z harmonogramem punktów
mobilnych na stronie ursy-
now.pl. W ursynowskim ratuszu
przy al. KEN 61 (metro Imielin)
czekają dwa specjalnie przygoto-
wane stanowiska, przy którym
można składać kartę od wtorku

14 czerwca do piątku 24 czerw-
ca – w godzinach pracy Urzędu
od 8.00 do 16.00, a w poniedzia-
łek 20 czerwca do godz. 18.00.
Ale to nie wszystko. Dla tych, co
nie mają dostępu do Internetu,
na parterze Urzędu Dzielnicy Ur-
synów w godz. 8.00 – 19.00
przygotowano dwa stanowiska
komputerowe, przy których
można zapoznać się z projekta-
mi i na nie zagłosować. Plakaty,
ulotki i informatory o budżecie
partycypacyjnym trafiły także
do ursynowskich, żłobków,
przedszkoli, szkół, przychodni
zdrowia, spółdzielni mieszka-
niowych i UCSiR. 

JJaakk bbęęddzziiee wwyygglląąddaałł oossttaattnnii
ddzziieeńń ggłłoossoowwaanniiaa ?? 

Ostatniego dnia głosowania
- w piątek 24 czerwca - na par-
kingu Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów o godz. 19.00 rozpocznie
się Koncert  Orkiestry Garnizo-
nowej z Elbląga w cyklu Mu-
zyczne Lato na Ursynowie. Bę-
dzie można posłuchać popular-
nych marszy wojskowych, melo-
dii musicalowych i zagłosować
na wybrane projekty, ponieważ
w tym dniu w Urzędzie będzie
można oddać kartę do głosowa-
nia aż  do godz. 20.00. Przy me-
trze Imielin będzie także namiot
BP i tu również będzie można
zagłosować. Warto pamiętać, że
głosowanie kończy się o półno-
cy 24 czerwca, więc jeśli ktoś
nie zdąży dotrzeć do ratusza,
może to zrobić w domu za po-
średnictwem Internetu. Gorąco
zachęcam do głosowania.

Rozmowa o budżecie partycypacyjnym z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą

W ostatni dzień głosujemy...śpiewająco

„Ja już głosowałem, teraz zapraszam 
Ursynowian do oddania głosu na najlepsze
projekty zgłoszone w ramach budżetu 
partycypacyjnego”

Dwie sceny, miasteczko promocyjne i szereg atrakcji będzie czekać na ursynowian
w sobotę 18 czerwca. Oto bowiem po raz dwudziesty pierwszy Urząd Dzielnicy orga-
nizuje Dni Ursynowa.  

Przez ostatnie lata przez scenę tego cyklicznego wydarzenia przewinęły się największe gwiazdy pol-
skiej muzyki rozrywkowej . W tym roku będą to PERFECT oraz TeDe. Wystąpią także trzy zespoły na-
grodzone podczas Ursynów Music Fest - młodzieżowego konkursu muzycznego oraz Ursynowski Chór
Iuvenis, który zaprezentuje popularne utwory muzyki filmowej. Start imprezy o godzinie 11.00, na
zakończenie ok 22.30 przewidziano pokaz sztucznych ogni.  

„Dni Ursynowa to największe i najważniejsze wydarzenie, jakie organizuje dzielnica. Poza częścią
artystyczną godna polecenia jest wizyta na naszym pikniku, bo to także okazja do otrzymanie istot-
nych informacji o dzielnicy. 

Będzie możliwość  zapoznania się  z  projektami do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017 oraz
oddania swojego głosu w punkcie mobilnym. Zaplanowano także  namiot konsultacyjny, w którym
będzie można  porozmawiać  z ekspertami o możliwościach zagospodarowania terenu nad tunelem
Południowej Obwodnicy Warszawy. W czasie, gdy rodzice będą dyskutowali o ważnych dla Ursyno-
wa zagadnieniach, ich dzieci będą mogły spędzić czas w przygotowanej specjalnie dla nich, po raz pierw-
szy przy placu zabaw na Olkówku,  strefie relaksacyjnej lub obejrzeć jeden z występów na „małej sce-
nie”. Warto zatem przyjść całą rodziną”. – zachęca Łukasz Ciołko, zastępca burmistrza.

Na wspomnianej małej scenie na najmłodszych będzie czekał Piotr Balicki, trenera z programu “Ma-
li Giganci”, który będzie zapraszał dzieciaki do wspólnej zabawy. Tradycyjnie już na wydarzeniu swo-
je stoiska zaprezentuje Policja, Straż Miejska, Metro Warszawskiego oraz Zarządu Transportu Miej-
skiego. Będzie także cieszące się ogromnym powodzeniem „Miasteczko Wojskowe” przygotowane przez
Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego. Po raz pierwszy na
Dniach Ursynowa pojawi się mobilne stanowisko dentystyczne Mazowieckiego Centrum Stomatolo-
gii, które oferować będzie darmowe przeglądy jamy ustnej. Więcej informacji o atrakcjach na stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Święto Ursynowa już w sobotę !

W sobotę 11 czerwca odbył się jubileuszowy Bieg Ursynowa. W rywalizacji na 5 i 10
kilometrów, w biegach dziecięcych i wyścigu osób poruszających się na wózkach
wystartowało w sumie około 2,5 tysiąca osób. Jest to absolutny rekord tego biego-
wego cyklu.

Jubileuszowy bieg pod patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, świetnie zorganizowany przez
niezawodny team Marka Troniny, dobrze zapisał się w pamięci mieszkańców Ursynowa. W tym ro-
ku w imprezie uczestniczyło prawie 2500 osób (dokładnie 2474), w wieku od 4 do 81 lat, w siedmiu
biegach (od 100 metrów do 10 000 metrów). 

– Doskonalimy organizację Biegu Ursynowa, będziemy wprowadzać zmiany, dobre zmiany. A te-
raz, dzień powszedni. Przed nami prace nad kolejnymi wydarzeniami sportowymi, wspomnę choć-
by o  „Wielkiej Ursynowskiej”(już 4 września - po raz piąty!). Serdecznie zapraszam mieszkańców do
aktywnego uczestnictwa w naszych wydarzeniach.” – powiedział Rafał Miastowski, zastępca burmi-
strza dzielnicy Ursynów. 

W Biegu Ursynowa na 5 kilometrów wśród panów triumfował 27-letni Kenijczyk Dominic Mailu Mu-
syimi z czasem 13:53 (zaledwie 2 sekundy wolniej od rekordu trasy!), o 3 sekundy zanim finiszował
Szymon Kulka, który został mistrzem Polski na tym dystansie na ulicy . Najniższy stopień podium za-
jął Tomasz Grycko z czasem 14:15. Najszybszą kobietą okazała się Białorusinka Nina Sawina (16:12),
druga była Ewa Jagielska (16:16), a trzecia Izebela Trzaskalska (16:20).Bieg główny ukończyło 1565
osób. W jubileuszowym biegu na dziesięć kilometrów zwyciężył prowadzący od startu Tomasz Mi-
kulski (35:45). Dalej uplasowali się Błażej Wiatrowski (36:46) i Tomasz Szeląg (36:47). Wśród pań
najlepsza na tym dystansie była Karolina Kundys (42:38). Za nią przybiegły Ewa Stupkiewicz (44:27)
i Magdalena Pilich (45:07).Ten bieg ukończyły 644 osoby.

F o t .  w w w . s p o r t o g r a f i a . p l

O włos od rekordu trasy...
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Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Ursynowa Łukaszem Ciołko

Miejsce Aktywności Lokalnej na Kłobuckiej
PPAASSSSAA:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,,

jjeesszzcczzee nniiee zzaakkoońńcczzyyłłyy ssiięę kkoonn-
ssuullttaaccjjee ssppoołłeecczznnee ddoottyycczząąccee zzaa-
ggoossppooddaarroowwaanniiaa tteerreennuu nnaadd
pprrzzyysszzłłyymm ttuunneelleemm PPoołłuuddnniioo-
wweejj OObbwwooddnniiccyy WWaarrsszzaawwyy,, aa
rróówwnnoolleeggllee UUrrzząądd ooggłłaasszzaa kkoo-
lleejjnnee kkoonnssuullttaaccjjee,, ttyymm rraazzeemm ww
sspprraawwiiee  uuttwwoorrzzeenniiaa MMiieejjssccaa AAkk-
ttyywwnnoośśccii LLookkaallnneejj.. SSkkąądd ttaa kkuu-
mmuullaaccjjaa ssppoołłeecczznneejj ppaarrttyyccyyppaa-
ccjjii nnaa UUrrssyynnoowwiiee?? 

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Przypo-
mnę, że jesteśmy także w trakcie
głosowania w tegorocznej edycji
Budżetu Partycypacyjnego, któ-
ry również jest formą konsulta-
cji społecznych. Dla mnie to
oczywiste, że pytamy mieszkań-
ców o zdanie w ważnych dla
nich sprawach. Być możne, na-
sza aktywność w organizowa-
niu konsultacji jest aż tak wi-
doczna ze względu na ich deficyt
w poprzedniej kadencji. Postawi-
liśmy sobie za cel nadrobienie
tych zaległości z nawiązką. Ale
bardzo ważne jest także, aby wy-
nik konsultacji wcielać w życie.
Stąd też dynamiczne ich tempo
w wypadku Miejsca Aktywności
Lokalnej przy ul. Kłobuckiej 14.
Przeprowadzamy konsultacje te-
raz, aby już na początku przy-
szłego roku otworzyć pierwsze
na Ursynowie Miejsce Aktywno-
ści Lokalnej. 

MMiieejjssccee AAkkttyywwnnoośśccii LLookkaallnneejj,,
cczzyyllii wwłłaaśścciiwwiiee ccoo?? 

Już sama nazwa wskazuje, że
ma to być miejsce przeznaczo-
ne dla lokalnej społeczności i
przez lokalną społeczność
współtworzone. Założeniem
funkcjonowania MAL jest akty-
wizacja mieszkańców poprzez
stworzenie przestrzeni do dzia-

łania, do zawiązywania więzi
społecznych czy do wspólnego
spędzania wolnego czasu. A w
praktyce ma to być miejsce,
gdzie każdy będzie miał możli-
wość znalezienia czegoś dla sie-
bie, w ramach reguł określonych
i akceptowanych przez wszyst-
kich użytkowników tego miej-
sca. A konkretnie może tam być
przestrzeń do wspólnego goto-
wania, do gry w szachy, w ping-
-ponga itd.  Może to być miej-
sce, w którym będą spotykać się
seniorzy, młode matki czy sym-
patycy gry w brydża. W miarę
możliwości organizacyjnych mo-
że to być miejsce dla bardzo wie-
lu środowisk czy grup społecz-
nych. Dodatkowo istnieje możli-
wość zaaranżowania przestrze-

ni do prowadzenia warsztatów,
szkoleń, zajęć edukacyjnych czy
hobbystycznych. Jest wiele moż-
liwości zagospodarowania prze-
strzeni w tym lokalu, który znaj-
duje się w  zasobie komunalnym
dzielnicy przy ul. Kłobuckiej 14.
Dlatego ogłaszamy konsultacje
społeczne – chcemy poznać
oczekiwania i preferencje miesz-
kańców. To jest bardzo ważne,
aby zachęcać mieszkańców do
wyrażenia opinii, bo to oni będą
współtworzyć to miejsce.  Par-
tycypacja mieszkańców zarówno
w tworzeniu, jak i w  funkcjono-
waniu Miejsca Aktywności Lo-
kalnej, jest niezwykle istotna, bo
właśnie ta partycypacja odróżnia
MAL od takich instytucji jak dom
kultury czy biblioteka. Do domu

kultury przychodzi się po goto-
wą usługę, a Miejsce Aktywności
Lokalnej daje możliwość realne-
go współtworzenia zarówno pro-
gramu działania tego miejsca,
jak i atmosfery, jaka tam będzie
panować. 

KKttoo bbęęddzziiee ooddppoowwiiaaddaałł zzaa tteenn
llookkaall?? SSkkąądd ppiieenniiąąddzzee nnaa jjeeggoo
ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee?? 

Na jesieni ogłosimy konkurs
na prowadzenie tego miejsca.
Do konkursu będą mogły zgłosić
się fundacje czy stowarzyszenia
mające doświadczenie w tego
typu działalności. Ale jeszcze raz
podkreślę, współgospodarzami,
czyli także osobami współodpo-
wiedzialnymi za MAL będą tak-
że jego użytkownicy, czyli m. in
okoliczni mieszkańcy. 

CCzzyy bbęęddzziiee ttoo mmiieejjssccee pprrzzee-
zznnaacczzoonnee wwyyłłąącczznniiee ddllaa mmiieesszz-
kkaańńccóóww uull.. KKłłoobbuucckkiieejj?? 

Będzie to miejsce otwarte dla
wszystkich ursynowian, choć
oczywiście mieszkańcy Kłobuc-
kiej, czy w ogóle Wyczółek, będą
mieli najbliżej. Do udziału w
konsultacjach, a później do ko-
rzystania z MAL, zachęcam
wszystkich zainteresowanych.
Będzie to pierwsze na Ursyno-
wie miejsce współtworzone
przez mieszkańców i dla miesz-
kańców. 

DDllaacczzeeggoo aakkuurraatt ttaamm ttwwoorrzzoo-
nnyy jjeesstt MMAALL?? 

Ponieważ tylko tam posiada-
my odpowiednie warunki loka-
lowe.  Mamy niezwykle skromny
zasób lokali komunalnych,
szczególnie użytkowych. Lokal,
w którym może funkcjonować
MAL, musi być odpowiednio du-
ży, ten na ul. Kłobuckiej jest ide-
alny – 140 metrów kwadrato-
wych.   Z drugiej strony powsta-
nie Miejsca Aktywności Lokal-
nej właśnie tam może bardzo po-
zytywnie wpłynąć na rozwój tej
części dzielnicy, na co – nie ukry-
wam – liczymy. W niedalekiej
przyszłości także na Kłobuckiej
14 powstanie placówka wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży,
która będzie prowadzona przez
Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzinna Warszawa” oraz spro-
filowana na młodzież kolejna
placówka Ursynowskiej Biblio-
teki, z dodatkową funkcją eduka-
cji w zakresie nauk ścisłych.  Za-
tem te działania ukierunkowane
na tworzenie i rozwój nowych,
społecznie pożytecznych insty-
tucji – z jednej strony mogą za-
owocować bardzo pozytywną

aktywizacją okolicznych miesz-
kańców, a z drugiej będą zachę-
cały do korzystania z nich także
mieszkańców z bardziej odle-
głych części Ursynowa. 

WW jjaakkii ssppoossóóbb mmoożżnnaa wwzziiąąćć
uuddzziiaałł ww kkoonnssuullttaaccjjaacchh?? 

Zachęcam do udziału w
warsztatach, które odbędą się
16 czerwca i 23 czerwca, w go-
dzinach 16:00-19:00 w przy-
szłym MAL,  czyli w lokalu U2
przy ul. Kłobuckiej 14.   Poza
tym w Bibliotece przy ul. Kło-
buckiej 14 w dniu 20 czerwca, w
godzinach 16:00-19:00 będzie
można zgłosić swoje oczekiwa-
nia i opinie na dyżurze konsul-
tacyjnym. Przez cały czas kon-
sultacji dostępna będzie dla
wszystkich zainteresowanych
internetowa platforma konsulta-
cyjna oraz dedykowana skrzyn-
ka pocztowa służąca zbieraniu
opinii: konsultacjespolecz-
ne@ursynow.pl. We wrześniu
lub październiku zostanie zorga-
nizowane otwarte spotkanie
prezentujące wnioski oraz wyni-
ki, opracowane w oparciu o ra-
port z konsultacji. MAL ma zo-
stać uruchomiony na początku
2017 roku.   

Serdecznie zapraszam do
udziału w konsultacjach wszyst-
kich zainteresowanych. Razem
stworzymy pierwsze Miejsce Ak-
tywności Lokalnej na Ursyno-
wie. Swój MAL ma już Białołęka
– „Trzy pokoje z kuchnią” czy
Praga Południe – „Centrum Pa-
ca”, teraz kolej na Ursynów.
Mam nadzieję, że dzięki aktyw-
ności mieszkańców będzie to
miejsce tętniące życiem, integru-
jące lokalną społeczność i lubia-
ne przez jego użytkowników. 
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PPAASSSSAA:: JJaakkoo NNaasszz UUrrssyynnóóww bbaarrddzzoo aakk-
ttyywwnniiee zzaaaannggaażżoowwaalliiśścciiee ssiięę ww bbuuddżżeett ppaarr-
ttyyccyyppaaccyyjjnnyy.. DDllaacczzeeggoo??

PPIIOOTTRR SSKKUUBBIISSZZEEWWSSKKII:: Uważamy, że bu-
dżet partycypacyjny, inaczej zwany obywa-
telskim, jest dobrym instrumentem anga-
żującym mieszkańców w podejmowanie de-
cyzji w samorządzie, integruje ich wokół
ważnych dla nich spraw, poprawia relacje
pomiędzy mieszkańcami a samorządowymi
władzami. Jesteśmy stowarzyszeniem, a w
naszych szeregach są osoby, które po prostu
chcą coś zrobić dla zewnętrznego otocze-
nia. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu
nie musimy oglądać się na władze dzielnicy,
sami bierzemy sprawy w swoje ręce. 

CCzzyy uuddaałłoo ssiięę PPaańńssttwwuu zzaacchhęęcciićć mmiieesszz-
kkaańńccóóww ddoo zzaaggłłoossoowwaanniiaa nnaa wwaasszzee pprroo-
jjeekkttyy??

W 2015 roku, w drugiej edycji budżetu
partycypacyjnego, mieszkańcy zagłosowa-
li na projekty zgłoszone przez osoby związa-
ne z Naszym Ursynowem. Wybrano dwa
moje projekty - ursynowskie bulodromy i
wytyczenie tras biegowych w Lesie Kabac-
kim; jeden projekt Pawła Lenarczyka - pod-
ziemie książek – biblioteka plenerowa oraz
projekt Goretty Szymańskiej – bezpieczna
aleja KEN. W szczególności cieszę się z tego
ostatniego, bo byłem poniekąd jego współ-
autorem, a kiedyś jako radny zabiegałem o
zainstalowanie przy al. KEN aktywnych zna-
ków drogowych i doświetlenia przejść dla
pieszych. O trasy biegowe też kiedyś zabie-
gałem. To właśnie pokazuje, że budżet par-
tycypacyjny jest potrzebny, bo czasami urząd
mówi, że czegoś się nie da. Okazuje się, ze
jak się chce, to się da zrobić. 

WW ttyymm rrookkuu ttaakkżżee zzggłłoossiilliiśścciiee PPaańńssttwwoo
kkiillkkaa pprroojjeekkttóóww.. WWiiddaaćć,, żżee pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm
ssttaawwiiaacciiee nnaa ppoolleeppsszzeenniiee bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa
nnaa ddrrooggaacchh...... 

To prawda. O to zawsze zabiegaliśmy. Na
Ursynowie jest wiele niebezpiecznych przejść
dla pierwszych, dlatego w każdym obsza-
rze zgłosiliśmy taki projekt. Jeżeli zostaną
one wybrane, to wiele przejść zostanie do-

świetlonych lampami typu LED.  Dla Zielone-
go Ursynowa jest to projekt nr 4, na Wysokim
Ursynowie Północnym projekt nr 16, na Wy-
sokim Ursynowie Południowym też. Zgło-
szone są także dwa ogólnoursynowskie pro-
jekty. Jeden to bezpieczne przejścia dla pie-
szych na al. KEN nr 23 i Miasteczko Ruchu
Drogowego nr 32. Ponadto zgłosiliśmy mo-
dernizację parkingu przy ul. Rosoła – projekt

nr 12 na Wysokim Ursynowie Południowym.
Ale są też dwa lżejsze ogólnoursynowskie
projekty wycieczkowe – 21 i 27. Jeden z nich
nazywa się „Józiek, na pustynię nas dają”
(Balcerkowa podczas eksmisji na blokowiska
przy Alternatywy 4) – wycieczki po Ursyno-
wie, a drugi: co łączy rycerza Andrzeja Cioł-
ka z Julianem Ursynem Niemcewiczem?

JJaakkoo NNaasszz UUrrssyynnóóww kkrryyttyykkoowwaalliiśścciiee wwee-
rryyffiikkaaccjjęę pprroojjeekkttóóww pprrzzeepprroowwaaddzzoonnąą pprrzzeezz
uurrzząądd ddzziieellnniiccyy..  CCzzyy ttoo WWaasszzyymm zzddaanniieemm
bbęęddzziiee mmiiaałłoo jjaakkiiśś wwppłłyyww nnaa ffrreekkwweennccjjęę ii
nnaa ttoo,, ccoo ssiięę bbęęddzziiee ddzziiaałłoo ww pprrzzyysszzłłoośśccii zz bbuu-
ddżżeetteemm ppaarrttyyccyyppaaccyyjjnnyymm??

Władze dzielnicy zawiodły, jeśli chodzi o
weryfikację. W mojej opinii wiele projektów
zostało niesłusznie ocenionych negatyw-
nie. Weryfikacja w wielu przypadkach po-
legała na uznaniowości, a nie na analizie
merytorycznej, nie stosowano zasad. Zda-
jemy sobie sprawę, że budżet partycypacyj-
ny ma wiele wad, ale antyobywatelska po-
stawa władz dzielnicy nie zachęca do anga-

żowania się w sprawy publiczne i może
mieć negatywne konsekwencje w przyszło-
ści. Mam wrażenie, że urząd traktuje bu-
dżet partycypacyjny jako ogromny ciężar,
coś co tylko wadzi. Niemniej jednak, mimo
tego wszystkiego, uważam, że trzeba wziąć
udział w głosowaniu, bo w ten sposób mo-
żemy zmieniać nasze otoczenie na lepsze.
Dlatego zachęcam do głosowania, które
odbędzie się w dniach 14-24 czerwca. Po-
lecam projekty z rekomendacji Nasz Ursy-
nów, ale także inne, bo tych projektów, któ-
re są ciekawe, jest wiele. To mieszkańcy
decydują. 

Rozmowa z Piotrem Skubiszewskim (NU), radnym w latach 2002-2014

Budżet partycypacyjny to ważny instrument

Duże zmiany w organizacji ruchu na Ursynowie. Wpro-
wadzona zostanie koordynacja sygnalizacji świetlnej
w al. Komisji Edukacji Narodowej. Będzie też zdecydo-
wanie bezpieczniej – nareszcie pojawią się wyczekiwa-
ne od lat wydzielone lewoskręty.

To drugi etap prac związanych z sygnalizacją na al. KEN. Po tym,
jak na skrzyżowaniu z ul. Artystów powstała sygnalizacja świetlna,
czas na dostosowanie pozostałych skrzyżowań na al. KEN do dzia-
łania w koordynacji i tzw. „zielonej fali”. Właśnie został ogłoszony
przetarg na wykonanie prac.

związanych z koordynacją (dostosowaniem programów sygna-
lizacji świetlnej do natężenia ruchu) i dostosowaniem do nowej or-
ganizacji ruchu łącznie 10 skrzyżowań. Dla każdego skrzyżowania
powstał nowy projekt zakładający zmianę programu sygnalizacji i
powiązanie z sąsiednimi skrzyżowaniami.

Dotyczy to skrzyżowania al. KEN z ul. Artystów, Dzwonniczą,
Herbsta/Jastrzębowskiego, Ciszewskiego, Polinezyjską, Gandhi i Po-
laka. Modernizacja ta umożliwi płynną jazdę na odcinku niemal 2,5
km. Prace obejmą też skrzyżowania Ciszewskiego-Cynamonowa,
Gandhi-Cynamonowa i Gandhi-Dereniowa – w ten sposób koordy-
nacja zacznie działać także w ciągu ul. Ciszewskiego i Gandhi.

To jednak nie wszystko. Najciekawszą informacją jest fakt, że na
skrzyżowaniu z ul. Ciszewskiego, gdzie bardzo często dochodzi do nie-
bezpiecznych kolizji, wszystkie skręty w lewo będą miały dedykowa-
ną bezkolizyjną fazę w programie sygnalizacji. Podobne zmiany cze-
kają skrzyżowanie al. KEN z ul. Gandhi. Na skrzyżowaniu z ul. Herb-
sta wydzielone zostaną pasy skrętu w lewo i zawracania z al. KEN.

Wszystkie sygnalizacje zostaną dostosowane do pracy w pełnej
akomodacji z automatyczną detekcją (także pieszych i rowerzy-
stów). Skrzyżowania zostaną także wyposażone w sygnalizację
dźwiękową dla osób z dysfunkcją wzroku.

Koordynacja świateł 
w alei KEN

FOTO: ZDM
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Przekazanie w użytkowanie
wieczyste spadkobiercom byłego
właściciela działki pod wybudo-
wanym w 1955 r. budynkiem
przy ul. Narbutta 60 i umożli-
wienie im wykupu po zaniżonej
cenie znajdujących się tam 10
lokali komunalnych już dziś
można określić jako skandal,
choć sprawa nie jest do końca
wyjaśniona. 

Aby postawić przysłowiową kropkę
nad “i” musimy mieć w rękach po-
twierdzenie od prezesa Sądu Apela-
cyjnego oraz od Izby Notarialnej, że
niejaki Zygmunt Anyżewski nie figuru-
je w spisie asesorów sądowych z lat
powojennych. Ministerstwo Sprawie-
dliwości poinformowało nas w swoim
czasie, że w archiwach resortu nie od-
naleziono teczki osobowej asesora o
takim nazwisku. Jednakowoż rzecz-
nik MS zwrócił się z prośbą do preze-
sa Sądu Apelacyjnego oraz Izby Nota-
rialnej, jako ostatnich instancji, o po-
nowne gruntowne przeszukanie ar-
chiwów.

Dlaczego Zygmunt Anyżewski jest
aż tak ważną personą w sprawie re-
prywatyzacji nieruchomości przy ul.
Narbutta 60? Ponieważ decyzja
“zwrotowa” wydana w maju 2014 r.
przez stołeczne Biuro Gospodarki Nie-
ruchomościami opiera się na akcie no-
tarialnym sporządzonym przez tę oso-
bę w dniu 27 stycznia 1947 r. w piw-
nicy jednego ze zrujnowanych budyn-
ków na Mokotowie. Zygmunt Any-
żewski podał się w preambule aktu
jako zastępca notariusza Bronisława
Czernica, mającego kancelarię przy
ul. Kapucyńskiej 4. Dokument ze
stycznia 1947 r. sporządzony w piw-
nicznej izbie, choć można go było to
zrobić w cywilizowanych warunkach
w ciepłej i dobrze oświetlonej kance-
larii przy ul. Kapucyńskiej, już na
pierwszy rzut oka wzbudza podejrze-
nie co do jego autentyczności. Jednak
urzędnicy BGN wydali decyzję o zwro-
cie publicznego majątku wielomilio-
nowej wartości, nie zwracając zupeł-
nie uwagi na liczne znaki zapytania.

Podpisał ją zastępca dyrektora BGN
Jerzy Mrygoń.

Policjantka umarza...
W sierpniu 2014 r. wspólnie z dwoma

lokatorami budynku Narbutta rozpo-
częliśmy dziennikarskie śledztwo mają-
ce na celu wykazanie, że decyzja “zwro-
towa” ma wyjątkowo kruche podsta-
wy, obarczona jest wadą prawną, za-
wiera dane niezgodne ze stanem fak-
tycznym i opiera się na akcie notarial-
nym sporządzonym pokątnie, w mocno
podejrzanych okolicznościach, praw-
dopodobnie przez osobę do tego nie-
uprawnioną. Prokuratury mokotowska
i śródmiejska, jak również funkcjonariu-
sze pionu dochodzeniowo - śledczego w
mokotowskiej komendzie policji, od-
wrócili się od nas plecami taśmowo,
umarzając powierzchownie i niechluj-
nie prowadzone postępowania wszczy-
nane w wyniku naszych doniesień o
możliwości popełnienia przestępstw z
art. art. 231 i 271 kk przez urzędników
samorządowych. Byli głusi i ślepi na
dostarczane przez nas dowody. Ostat-
nio sąd nakazał wznowienie umorzone-
go przez funkcjonariuszkę KRP II i za-
dekretowanego przez mokotowską pro-
kuratorkę postępowania w sprawie nie-
dopełnienia obowiązków służbowych
przez Jerzego Mrygonia.

Widząc inercję organów ścigania,
dwóch lokatorów budynku Narbutta
60 zdecydowało się poprosić o wspar-
cie szefa partii rządzącej państwem.
Odpowiedź przyszła bardzo szybko.
Prezes Jarosław Kaczyński poinformo-
wał lokatorów na piśmie, że “z uwagi na
podniesione przez Panów wątki praw-
no - karne zgodnie z kompetencją  wy-
stąpił z interwencją do Ministra Spra-
wiedliwości, Prokuratora Generalne-
go”. Z interwencją, a nie zwyczajową
prośbą o zbadanie sprawy. Co to może
oznaczać? Na pewno to, że teraz proku-
ratorzy będą zmuszeni zbadać podno-
szone przez nas wątki wyjątkowo rze-
telnie i od podstaw. Lokatorzy poprosi-
li o zamieszczenie pisma od Jarosława
Kaczyńskiego na naszych łamach.

Wątków, które należy szczegółowo
zbadać, jest kilka. Najważniejszy doty-

czy aktu notarialnego i ustalenia po-
nad wszelką wątpliwość, czy został on
sporządzony przez osobę do tego
uprawnioną. Tu wyręczyliśmy organy
ścigania i wystarczy jedynie poczekać
na odpowiedź z Sądu Apelacyjnego
oraz Izby Notarialnej. Jeśli instytucje te
potwierdzą, że Anyżewski nie figuru-
je w spisie powojennych asesorów są-
dowych, prokurator, który w każdym
postępowaniu jest na prawach strony,
będzie zobowiązany do wszczęcia pro-
cedury mającej na celu unieważnie-
nie decyzji “zwrotowej” z 2014 r. o re-
prywatyzacji nieruchomości przy Na-
rbutta 60. Będzie miał również podsta-
wę do postawienia zarzutów urzędni-
kom BGN z art. 231 kk, czyli niedo-
pełnienia obowiązków służbowych. To
oni bowiem, a nie dziennikarz lokalnej
gazety i lokatorzy, powinni gruntow-
nie prześwietlić akt notarialny z 1947
r. pod kątem jego autentyczności. W
grę wchodziło bowiem przekazanie w
prywatne ręce majątku komunalnego
wielkiej wartości. 

Ewidentna fałszywka...
Kolejne wątki związane są z urzę-

dem dzielnicy Mokotów. Należałoby
ustalić, kto personalnie w ZGN przy ul.
Irysowej powołał w skład zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej Narbutta
60... spadkobierców ubiegających się
o zwrot tej nieruchomości, oddając im
tym samym prawo dysponowania 72
proc. udziałów we wspólnocie. Osoby te
nigdy nie mieszkały w tym budynku i
nie mieszkają tam. To dzięki takiemu
ruchowi objęta roszczeniem kamienica
została gruntownie wyremontowana z
publicznych środków. 

Wątek następny to ewidentna “fał-
szywka” wystawiona przez Waldema-
ra Geryszewskiego, starszego specja-
listę w mokotowskiej delegaturze
BGN. Pan Geryszewski potwierdził na
piśmie, w urzędowym dokumencie,
że budynek przy Narbutta 60 został
wybudowany przed 1945 r., co jest
nieprawdą, ponieważ wszem i wobec
wiadomo, że powstał on dopiero w
1955 r. Różnica jest taka, że gdyby
przyjęto wersję Geryszewskiego, mia-

sto musiałoby zwrócić spadkobiercom
nie tylko grunt pod budynkiem, ale
także 10 mieszkań komunalnych i
prawdopodobnie zapłacić im ekwi-
walent za 4 mieszkania już wykupio-
ne. Ewidentne poświadczenie nie-
prawdy w dokumencie urzędowym
nie zainteresowało ani prokuratury,
ani policji na Mokotowie, która bły-
skawicznie umorzyła wszczęte postę-

powanie, a mnie, osobie informują-
cej o fałszerstwie, uniemożliwiła
wgląd do akt i zażalenie do sądu na
wydane postanowienie. 

I na koniec wątek wyjątkowo bul-
wersujący, a mianowicie operat sza-
cunkowy mający na celu określenie
wartości 10 mieszkań komunalnych
w budynku przy Narbutta 60, które
miasto miało sprzedać spadkobiercom

byłego właściciela gruntu pod tym bu-
dynkiem. Na zlecenie urzędu dzielni-
cy Mokotów sporządziła go w marcu

2013 r. rzeczoznawca majątko-
wy Wiesława Rejment - Za-

jączkowska. Warto zwró-
cić uwagę na daty –

operat sporządzono
w marcu 2013 r., a

decyzję reprywa-
tyzacyjną wyda-
no rok później
w maju, choć
powinno być
na odwrót –
wpierw de-
cyzja o
zwrocie
gruntu i do-
piero w na-
stępstwie
operat sza-
cunkowy, a
na jego
podstawie
akt notarial-
ny sprzedaży

spadkobier-
com 10 lokali

mieszkalnych.  
Na pierwszej

stronie operatu
widnieje foto bu-

dynku przed remon-
tem elewacji, dlatego

dom wygląda niecieka-
wie, choć został wyremon-

towany dach z rynnami podob-
nie jak wnętrze – wyremontowano

klatkę schodową, wymieniono wszyst-
kie piony, okna, parapety, drzwi wej-
ściowe i odnowiono elewację od po-
dwórza. Jednak w operacie wykorzysta-
no foto nie nowej elewacji, lecz  starej,
wymagającej remontu, tej od strony uli-
cy. Nawiasem mówiąc, również i ta ele-
wacja została wyremontowana, tyle że
kilka miesięcy po sporządzeniu opera-
tu, jesienią 2013 r. Ale to wszystko jest
przysłowiową pestką w porównaniu z
wyczynem pani rzeczoznawcy mająt-
kowej, która raczyła wycenić 10 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni
465,85 mkw, w kompleksowo zmoder-
nizowanym kameralnym budynku, zlo-
kalizowanym w jednym z najbardziej
prestiżowych miejsc w stolicy państwa,
na, uwaga! – 1.885,090 zł. Wychodzi na

to, że dzięki wycenie pani Rejment -
Zajączkowskiej i akceptacji urzędników
samorządowych państwo spadkobiercy
mogliby kupić metr kwadratowy miesz-
kania na Starym Mokotowie po 4 tys.
złotych. 

Nawet nie mrugnęli okiem
Operat został bez szemrania przyję-

ty przez urzędników. Żaden z nich ja-
koś nie zauważył, że za 4 000 zł za
mkw. nie kupi się w Warszawie nawet
altanki położonej na dalekich peryfe-
riach. Może tyle kosztuje metr piwni-
cy w rejonie Narbutta, ale nie lokalu
mieszkalnego. Rynny i  bramy wejścio-
we do budynków oblepione są kart-
kami z napisem “Kupię mieszkanie w
tym rejonie”. Wystarczy poczytać ogło-
szenia na stronach internetowych, by
już po kilku minutach wiedzieć, że
przy Narbutta i w najbliższej okolicy
kupno mieszkania o pow. 50-60 mkw.,
w budynku podobnym do opisanego w
niniejszej publikacji, to wydatek rzędu
500-600 tys. zł. 

Kiedy zakończymy temat reprywaty-
zacji nieruchomości przy ul. Narbutta
60, weźmiemy się za wyjaśnienie fe-
nomenu majątkowego, jakim było wy-
cenienie metra kwadratowego miesz-
kania tamże na 4 tysiące złotych.  Pa-
ni rzeczoznawca majątkowy będzie
musiała wytłumaczyć, jakimi kryteria-
mi, algorytmami(?) i szacunkami kie-
rowała się sporządzając dokument. Bo
takich cen, jakie zamieściła w swoim
operacie, po prostu nie ma. Poprosi-
my o wyrażenie opinii w tej  kwestii
Polską Federację Stowarzyszeń Rze-
czoznawców Majątkowych oraz Mini-
sterstwo Budownictwa, Gospodarki
przestrzennej i Mieszkaniowej, które
– po zniesieniu i podzieleniu minister-
stwa transportu, budownictwa i go-
spodarki morskiej – wydaje rzeczo-
znawcom uprawnienia.

Wszystkie wyżej wymienione wątki
związane z reprywatyzacją nierucho-
mości przy ul. Narbutta 60 powinny
zostać gruntownie zbadane przez pro-
kuraturę, ponieważ procedura prze-
kazywania majątku komunalnego w
prywatne ręce musi być poza wszelki-
mi podejrzeniami niczym żona Ceza-
ra. I na takie gruntowne zbadanie
nadal liczymy.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i   

SSzzaannoowwnnaa RReeddaakkccjjoo,, 

Bardzo dziękuję za wsparcie medialne w walce o zachowanie dachu nad głową mieszkańców budynku Narbutta 60, który na mocy
decyzji Biura Gospodarki Nieruchomościami z maja 2014 r. został przeznaczony do reprywatyzacji. Dzięki wsparciu „Passy” proces ten
został powstrzymany i bardzo bliskie jest zakończenie horroru, którego doświadczamy od dwóch lat. Mam nadzieję, że pozytywny fi-
nał sprawy jest na wyciągnięcie ręki. Jak dotychczas urzędnicy, prokuratorzy i policjanci śledczy negatywnie odnosili się do składanych
przeze mnie oraz jednego z sąsiadów pism, wniosków i doniesień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 i 271 kk przez urzęd-
ników BGN i dzielnicy Mokotów. Nieocenioną pomocą prawno - medialną do tej pory służyła nam jedynie „Passa”, w szczególności re-
daktor Tadeusz Porębski. Zwróciliśmy się o pomoc także do prezesa partii PiS p. Jarosława Kaczyńskiego. Otrzymaliśmy pozytywną od-
powiedź. List p. prezesa przesyłam do redakcji i jeśli to możliwe, proszę o jego publikację bez zakrywania danych osobowych. Zarówno
ja, jak i p. Tomasz Murgrabia nie mamy się czego wstydzić, walczymy przecież o tzw. “być albo nie być”. 

Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u ,  p o z d r a w i a m  c a ł ą  r e d a k c j ę  P a s s y ,  
W a s z  m o r a l n y  d ł u ż n i k

S ł a w o m i r  J a b ł o ń s k i

Prezes Jarosław Kaczyński 
wspiera mieszkańców 

Narbutta 60!

List � List � List � List � List � List � List� List � List� List � List
Sprawa reprywatyzacji nieruchomości przy Narbutta 60 zatacza coraz szersze kręgi...

Koniec z robieniem dobrej miny do złej gry?

BBuuddyynneekk pprrzzyy uull.. NNaarrbbuuttttaa 6600

SSiieeddzziibbaa BBGGNN
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Ukazała się kolejna (już dziewiąta) międzynarodowa Antologia poezji wydana
przez Stowarzyszenie Autorów Polskich z inspiracji i pod redakcją poetki Wandy Stańczak. 

Tematem wiodącym jest tym razem szeroko rozumiana tolerancja (16 listopada ub. roku obcho-
dzony był po raz dwudziesty International Day of Tolerance). 

Z tym trudnym tematem zmierzyło się 37 polskich poetów i prozaików mieszkających także po-
za granicami kraju (w Anglii, Australii, Belgii, Holandii, na Litwie, w Szwecji, Niemczech i na Wę-
grzech). 

Miło nam zakomunikować, że w Antologii znalazły się, drukowane w Passie, trzy wiersze nasze-
go redakcyjnego kolegi Wojtka Dąbrowskiego: Tolerancja to słowo zużyte? (Prawdziwemu patrio-
cie z Marszu Niepodległości, Passa, nr 46 (584), 17 listopada 2011), O tolerancji nie ma mowy (My
wredni’2010, Passa, nr 23/613, 14 czerwca 2012 i Czy wszyscy zwariowali? (Passa, nr 23 (663),
20 czerwca 2013).  Przypominamy jeden z nich.

CZY WSZYSCY ZWARIOWALI?
Miałem sąsiada (wolny stan), w tym samym mieszkał bloku.

Dystyngowany, starszy pan, ceniący ład i spokój.
Aż raz zapytał: Poprzesz PiS? Nie wierzysz, że był zamach?

Dotychczasowy urok prysł. Zwymyślał mnie od chama.

Z innym sąsiadem, dziwna rzecz, mieszkaliśmy naprzeciw,
Razem chodziliśmy na mecz, razem chowali dzieci.

Aż raz, gdy pochwaliłem rząd (on był innego zdania),
Dosadnie rzekł: sp… stąd! I przestał mi się kłaniać.

Miałem kolegę. Wierny druh. Znał mnie od pierwszej klasy.
Często lubiliśmy we dwóch wspominać dawne czasy.

Aż raz, gdy w telewizji Trwam chciał, żebym krzyża bronił,
Gdy odmówiłem, poszedł sam i więcej nie zadzwonił.

Miałem raz fankę. Cały rok mówiła, że docenia.
- Tak pięknie śpiewa pan, jak Fogg. Dziękuję za wzruszenia.

Aż raz, gdy Prezes mowę miał, krew – rzekłem – mnie zalewa.
Przestała chwalić. Minął szał. Już nie przychodzi śpiewać.

Miałem dziewczynę. Ot, skok w bok. Kochała do obłędu.
Aż raz spytała (to był szok): Czy poprę referendum?
Gdy zaskoczony rzekłem: nie! Mówi, że dałem ciała.

Lemingi nie obchodzą mnie! Mam cię już dość! Zerwała.

Miałem raz ucznia. Poszedł w świat. Powtarzał: Był pan wzorem
I choć minęło wiele lat, pan nadal jest mentorem.

Aż raz, musiało to się stać! Ten wiersz zobaczył w druku.
Już mnie nie ceni, nie chce znać i skreślił na facebooku.

Na koniec pytam: Jak to jest? Bodaj to diabli wzięli!
Dlaczego jakiś sukinpies zdołał nas tak podzielić?
Dlaczego nie możemy być – różni, wyrozumiali?

Nie potrafimy w zgodzie żyć? Czy wszyscy zwariowali?

PPaassssaa,, nnrr 2233 ((666633)),, 2200 cczzeerrwwccaa 22001133
©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)) 

Passa w Międzynarodowej Antologii

W o j t e k  D ą b r o w s k i

PPAASSSSAA:: ZZbblliiżżaa ssiięę kkoonniieecc kkaaddeennccjjii
RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSMMBB JJaarryy.. 2233 cczzeerrww-
ccaa cczzłłoonnkkoowwiiee SSppóółłddzziieellnnii wwyybbiioorrąą nnaa
nnoowwąą,, ttrrzzyylleettnniiąą kkaaddeennccjjęę sswwooiicchh
pprrzzeeddssttaawwiicciieellii.. PPaannii jjeesstt cczzłłoonnkkiinniiąą RRaa-
ddyy ddooppiieerroo oodd ssttyycczznniiaa ii bbęęddzziiee ssiięę uubbiiee-
ggaaćć oo rreeeelleekkccjjęę...... 

AAGGNNIIEESSZZKKAA DDOOMMIINNIIAAKK:: W stycz-
niu tego roku w wyborach uzupełniają-
cych do Rady Nadzorczej weszło 5 no-
wych osób, spośród których Anna No-
wakowska, Wojciech Miąsko i ja jeste-
śmy dzisiaj w Prezydium. Każde z nas
widzi, że zmiany i innowacyjność są
niezbędne. Jednak dziś zamiast zajmo-
wać się pomysłami na przyszłość, np.
spójną polityką remontową, musimy
rozwiązywać zaległe problemy. Od nie-
załatwionych latami spraw gruntów en-
klawy Cybisa-Dunikowskiego, po spra-
wę gruntów w okolicach Megasamu.
Niestety, stagnacja i trwanie, zamiata-
nie spraw pod dywan, brak transpa-
rentności w procesach decyzyjnych i
przetargowych, te zachowania prefe-
rowane latami przez byłe władze „Ja-
rów”, obecnie wychodzą na jaw i są źró-
dłem realnych kłopotów. 

CCoo ssiięę uuddaałłoo zzrroobbiićć pprrzzeezz mmiinniioonnee
ppiięęćć mmiieessiięęccyy??

Przez ten czas rozpoczęliśmy proces
usprawniania komunikacji pomiędzy
spółdzielnią a jej mieszkańcami. Pra-
cujemy nad sprofesjonalizowaniem ob-
sługi mieszkańców, by większość spraw
udawało się załatwić w jak najprostszy
i najszybszy sposób. Na szczęście od
stycznia w Radzie znalazły się osoby,
które widzą potrzebę zmian także w

tym obszarze. Wraz z Anną Nowakow-
ską i Wojciechem Miąsko stworzyliśmy
grupę na portalu Facebook dedykowa-
ną mieszkańcom Jarów.  Po dwóch mie-
siącach liczy ona ok. 150 członków, czy-
li 4 razy więcej niż jest ich na dotychcza-
sowym forum na stronie internetowej.
Z kolei z Wojciechem Miąsko poświęci-
liśmy wiele godzin pracy, by odświe-
żyć i uporządkować stronę internetową
spółdzielni. Docelowo chciałabym, aby
miała ona charakter internetowego biu-
ra obsługi mieszkańców. Natomiast An-
na Nowakowska zainicjowała weryfi-
kację wyliczania stawek eksploatacyj-
nych, przychodów i kosztów utrzyma-
nia nieruchomości oraz dostarczanych
mediów, co jest o tyle istotne, że doty-

czy finansów wszystkich mieszkańców
SBM „Jary”. 

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy zzwwiiąązzaannee zz nnoowwąą kkaa-
ddeennccjjąą RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj??

W naszym mieście trwa dyskusja o
tym, jak wyobrażamy sobie Warsza-
wę w 2030 r. Wchodząc do Rady Nad-
zorczej Spółdzielni sądziłam, że i w
tym mikroorganizmie miejskim uda
się rozpocząć debatę o roli i przyszło-
ści Jarów w perspektywie 10-15 lat.
Jednak konieczność rozwiązywania
na bieżąco narosłych przez lata proble-
mów to uniemożliwiła. Chcę, aby tym
długofalowym zadaniem zajęła się Ra-
da w kolejnej kadencji. Jeśli chodzi o
priorytety na najbliższe lata, to przede

wszystkim trzeba opracować spójną
politykę remontową. Ważne też jest
szukanie źródeł finansowania poza
spółdzielnią. Takie możliwości daje
Budżet Partycypacyjny. W tym roku
zostaną sfinansowane na Jarach dwa
projekty – pierwszy na skwerze przy
Cybisa, dzięki aktywności Stowarzy-
szenia Mieszkańców Jary, drugi dzię-
ki współpracującym zgodnie komite-
tom domowym przy Służby Polsce 1 i
3 – budowa siłowni plenerowej z
uwzględnieniem potrzeb ruchowych
również naszych seniorów. Do 24
czerwca trwa głosowanie nad projek-
tami na 2017 r. i zachęcam do oddawa-
nia głosów na projekty z terenu naszej
spółdzielni.  

DDllaacczzeeggoo zzbblliiżżaajjąąccee ssiięę WWaallnnee ZZggrroo-
mmaaddzzeenniiee ww SSMMBB JJaarryy jjeesstt wwaażżnnee ddllaa
mmiieesszzkkaańńccóóww?? 

Przede wszystkim dlatego, że SBM
Jary znajduje się obecnie w trudnej sy-
tuacji. Patrząc na sprawozdanie, które
wskazuje na stabilną sytuację finanso-
wą, można odnieść wrażenie, że sprawy
idą we właściwym kierunku. Niestety, i
mówię to z perspektywy przewodniczą-
cej Komisji Rewizyjnej, Spółdzielnia wy-
maga zmian – od organizacyjnych po
systemowe. Proces zmian się rozpoczął
trzy lata temu. Na Walnym Zgromadze-
niu podziękowano prezesowi rządzą-
cemu spółdzielnią przez poprzednie kil-
kanaście lat, licząc, że nowy Zarząd po-
dejmie trud modernizacji Jarów. Nie-
stety, to się jeszcze nie udało, a spół-
dzielnia musiała się dwukrotnie rozsta-
wać z wybranymi przez siebie prezesa-
mi, którzy z różnych powodów nie podo-
łali postawionym przed nim zadaniom.
Gdy dzisiaj patrzę na listę kandydatów
do Rady, to widzę wśród nich również
byłego, odwołanego  prezesa wraz ze
swoją grupą. Budzi to u wielu osób po-
ważne obawy, że pozytywne zmiany zo-
staną zatrzymane. Dlatego ważne jest
uczestniczenie w Walnym Zgromadze-
niu 23 czerwca. Będzie to wybór po-
między powrotem starego systemu a
kontynuacją zmian ku transparentności,
profesjonalizacji i innowacyjności spół-
dzielni. Podczas tego zebrania zapad-
nie decyzja, jakie Jary będą za 5 czy 10
lat: niereformowalnym molochem czy
nowocześnie zarządzaną spółdzielnią
na miarę drugiej dekady XXI wieku.

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

Rozmowa z Agnieszką Dominiak, wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej i przewodniczącą Komisji Rewizyjnej SMB „JARY”

Spółdzielnia na miarę drugiej dekady XXI wieku?

XXI Imielińskie spotkania artystyczne

Muzyka, plastyka, dramat...
W piątek 3 czerwca odbyły
się XXI  Imielińskie Spo-
tkania Artystyczne. To cy-
kliczne, wydarzenie kultu-
ralne, którego zamysł po-
wstał niegdyś w Galerii
Działań SMB Imielin” z
inicjatywy prowadzącego
tę placówkę artysty-plas-
tyka Jacka Ojdy, ma miej-
sce zawsze w miesiącu
kończącym rok szkolny. 

Nieprzypadkowo, gdyż te kil-
kugodzinne zajęcia, zamykają-
ce niejako okres  edukacji

uczniów, realizowane są niemal
w całości  na terenie szkoły. Ma-
ją na celu popularyzację kultury
i sztuki wśród młodego pokole-
nia. Przeznaczone są dla
uczniów klas humanistycznych
liceów ogólnokształcących, na-
uczycieli języka polskiego i wie-
dzy o kulturze. Na program tych
spotkań składają się ilustrowa-
ne audiowizualnie wykłady,
warsztaty twórcze i ćwiczenia
praktyczne, monodram, oraz ka-
meralny koncert. Od lat więk-
szość punktów programu odby-
wa się w LXIII Liceum Ogólno-
kształcącym im. Lajosa Kossu-
tha, mieszczącym się na war-
szawskim Ursynowie przy ul.
Hirszfelda 11. Należy tu podkre-
ślić wielkie zaangażowanie i

wkład pracy polonistki pani Han-
ny Wiśniewskiej, której zasługi
w organizacji wszystkich dotych-
czasowych „Spotkań” są nieoce-
nione, co niżej podpisany miał
okazję zaobserwować. 

Obecne, już dwudzieste
pierwsze „Spotkania” tradycyj-
nie rozpoczęły się we wspomnia-
nym Liceum od ilustrowanej ma-
teriałem filmowym prelekcji dr
Adama Trwogi – wykładowcy
akademickiego i filmoznawcy.
Tytuł wykładu nawiązuje do ak-
tualnych zjawisk, jakie zaistnia-

ły skutkiem rozwoju technik au-
diowizualnych: Nie tylko MTV.
Teledyski - geneza, historia,
twórcy.

Po referacie kolejnym punk-
tem programu były warsztaty
twórcze. Zadaniem uczestników
tych zajęć była własna interpre-
tacja w rysunku tematu: Współ-
cześni nomadzi. Należało na
podstawie osobistych introspek-
cji rozszerzyć pojęcie nomady-
zmu, właściwe światu „koczow-
ników”, na różne zjawiska życia
współczesnego. Zajęcia prowa-
dzili:  dr hab. Agnieszka Roż-
nowska z warszawskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych i Paweł Jasie-
wicz – artysta-plastyk.

Jednak najbardziej atrakcyj-
nym wydarzeniem tego dnia

edukacji artystycznej stal się mo-
nodram pt. NOVECENTO. Wi-
dowisko odbyło się w przygoto-
wanym do tego celu holu szkoły.
Reżyserem i wykonawcą drama-
tu, wg opowieści Alessandro Ba-
ricco pod tym samym tytułem,
był Mateusz Olszewski – absol-
went Państwowej Wyższej Szko-
ły Filmowej Telewizyjnej i Te-
atralnej im. L. Schillera w Łodzi
występujący aktualnie w wielu
tamtejszych teatrach. Za ten
spektakl został laureatem jednej
z głównych nagród  w czasie
Wrocławskich Spotkań Teatrów
Jednego Aktora. Nic też dziw-
nego, że pełna dramatycznych
napięć narracja o pianiście z
okrętowego zespołu muzyczne-
go w wykonaniu tak znakomi-
tego aktora wzbudziła aplauz
młodej widowni.

Po monodramie odbyła się
„lokalna” uroczystość: Prezen-
tacja nagrodzonych prac w VI
Międzyszkolnym Konkursie  Po-
etyckim i w VI Międzyszkolnym
Konkursie Filmowym pod
wspólnym  tytułem „Ja i świat
wokół mnie”, po której nastąpi-
ło wręczenie nagród laureatom.
Ostatnim akcentem zamykają-
cym ten pełen wrażeń dzień spo-
tkań ze sztuką i kulturą był kon-
cert kompozytorski adeptów
warszawskiego Uniwersytetu
Muzycznego F. Chopina z klasy
prof. Stanisława Moryto. Odbył
się w Galerii Działań (ul. Marco
Polo 1). 

Koncert odbywał się w scene-
rii interesującej wystawy prac
wrocławskiego artysty-plastyka
Wojciecha Stefanika pt.: Moja
kronika, czyli raczej nic nowego
(3 wersja). 

Kończąc temat należy wy-
mienić organizatorów całego
przedsięwzięcia. Są to: Galeria
Działań SMB „Imielin”, LXIII
Liceum Ogólnokształcące im.
L. Kossutha, Wydział Kultury
m. st. Warszawy dla Dzielnicy
Ursynów.

Te k s t  i  f o t . :  J e r z y  R .  B o j a r s k i  
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Jeszcze raz w sprawie ogólnomiejskiego ratusza

Dopóki jeszcze jest miejsce...

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Ustrój administracyjny Warsza-
wy podlega nieustannym zmia-
nom i trudno obecnie powie-
dzieć, co nas czeka najbliższej
jesieni, albo np. za cztery lata.
Zmienia się podział miasta,
zmieniają się nazwy urzędów
oraz ich kompetencje. Nie ulega
jednak wątpliwości, że w War-
szawie zawsze będą jakieś cen-
tralne władze miejskie, które
dla  własnego funkcjonowania
oraz obsługi petentów potrzebu-
ją odpowiednich pomieszczeń.

R atusz Starego Miasta w War-
szawie od średniowiecza
znajdował się na Rynku. Ze

względu na zły stan techniczny oraz
szczupłość pomieszczeń, został roze-
brany w 1817 r. Nieco wcześniej, bo w
1816 r. miasto zakupiło,  z przezna-
czeniem na ratusz, Pałac Jabłonow-
skich na Placu Teatralnym. Służył wła-
dzom miejskim do Powstania War-
szawskiego, w trakcie którego został
zniszczony. Ruiny rozebrano w latach
1958-59. Po wojnie władze miejskie
swoją pierwszą siedzibę ulokowały w
kompleksie szkolnym przy ul. Otwoc-
kiej na Pradze. Później siedziba prze-
niesiona została do wyremontowane-
go budynku BGK w Alejach Jerozolim-
skich, skąd w 1954 r. władze miasta
(wówczas – terenowy organ jednolitej
administracji państwowej) przepro-
wadziły się do zespołu corazziańskich
budynków na Placu Bankowym, prze-
mianowanym właśnie na Plac Dzier-
żyńskiego. 

Budynki te wzniesione były w
czasach Królestwa Kongreso-
wego dla potrzeb ówczesnej

administracji rządowej. W latach mię-
dzywojennych stały się siedzibą resor-
tu finansów. Po odbudowie umieszczo-
no w nich „zreformowane” władze
miejskie, czyli ów  terenowy organ jed-
nolitej administracji państwowej. Przy-
należność budynków do Skarbu Pań-
stwa nie miała wówczas znaczenia. Po
odrodzeniu samorządu terytorialnego
w 1990 r. władze miasta pozostały w
budynkach na Placu Bankowym, w któ-
rych siedzibę ma także wojewoda. Nie-
bawem doszło do sporów o prawo  do
tej prestiżowej siedziby. Przesądziło
prawo własności, które w 85% należy
do Skarbu Państwa, a tylko  w 15% do
samorządu Warszawy. Tak więc kolej-
ni prezydenci stolicy są na Placu Ban-
kowym, bardziej w charakterze gościa
niż gospodarza.

Obecne centralne władze sa-
morządowe stolicy zajmują
– oprócz pomieszczeń na Pla-

cu Bankowym – bardzo wiele budyn-
ków w różnych częściach miasta. Są to
budynki przy ul. Niecałej 2/4, ul. Cana-
letta 2, Senatorskiej 27 oraz Senator-
skiej 36, a także  Wierzbowej 9. Ko-
mórki organizacyjne Urzędu m. st.
Warszawa mają swoje siedziby także
na ul. Młynarskiej 43/45, ul. Nowy
Świat 18/20, ul. Marszałkowskiej
77/79, ul. Górskiego 7, ul. Sandomier-
skiej 12, ul. Kredytowej 3 i ul. Dzielnej
78, w Alejach Jerozolimskich 28, przy
Placu Starynkiewicza 7/9, jak również
zajmują kilka pięter w Pałacu Kultury
(Pl. Defilad 1). Do tego trzeba dodać
siedziby Urzędów Stanu Cywilnego:
Pl. Zamkowy 6, ul. Jezuicka 1/3, ul.
Andersa 5, ul. Kłopotowskiego 1/3, ul.
Falęcka 10 oraz ul. Smyczkowa 14. Nie-
zależnie od wymienionych nierucho-
mości, Miasto zajmuje powierzchnie
użytkowe przy: ul. Dzielnej 15, ul. No-
akowskiego 11, ul. Tamka 4 i ul. Sied-
miogrodzkiej 20, a także przy Pl. Kon-
stytucji 4. Łącznie Urząd m. st. War-
szawa zajmuje lokale o powierzchni
58 328 m2.  

Niezależnie od wymienionych
adresów komórek organiza-
cyjnych Urzędu Miasta, w

Warszawie funkcjonuje 18 administra-
cji dzielnicowych, w większości uloko-
wanych w specjalnie wybudowanych
lub adaptowanych budynkach. Biorąc
pod uwagę fakt, iż pomiędzy komórka-
mi organizacyjnymi Urzędu Miasta nie-
ustannie trwa wymiana koresponden-
cji, którą – niezależnie od poczty elek-
tronicznej – trzeba fizycznie dostar-
czyć, trwa nieustanne wożenie doku-
mentów, co pochłania kolejne etaty,
czas i paliwo do samochodów, a na do-
datek dokumenty czasami giną.  Biura
Urzędu Miasta, oddalone od siedziby
Prezydenta niekiedy o wiele kilome-
trów, są w rzeczywistości udzielnymi
księstwami, albowiem nadzór nad ni-
mi ze strony centralnych władz Mia-
sta jest znacznie utrudniony. Można
odnieść wrażenie, iż taki układ niezwy-
kle odpowiada niektórym dyrektorom,
ale ma to niewiele wspólnego z efek-
tywną gospodarką kadrami  i właści-
wym nadzorem.

Od kilku lat trwa pośpieszna
zabudowa Śródmieścia. Bu-
dynki wznoszone są  w miej-

scach, które jeszcze kilka lat temu nie
były przewidywane pod zabudowę. Co-
raz trudniej znaleźć wolny plac, toteż
następuje proces, który w poprzednich
dekadach był nie do pomyślenia. Bu-
rzone są bowiem mniej wartościowe
budynki, nawet te wzniesione po II woj-
nie, a w to miejsce wznosi się większe i
wspanialsze. Piszę o tym wszystkim,
albowiem uważam, iż jest to już ostat-
ni moment, aby zarezerwować prze-
strzeń pod przyszły ratusz Warszawy,
którego budowa – moim zdaniem – za
kilka lat stanie się niezbędna. Plac mu-
si być oczywiście nie tylko  w reprezen-
tacyjnym miejscu, lecz także w miejscu
powiązanym komunikacyjnie z całym
miastem. Musi istnieć możliwość urzą-

dzenia parkingów dla pracowników
oraz interesantów; możliwość przyj-
mowania oficjalnych delegacji itd. Uwa-
żam, że Warszawie potrzebny jest no-
woczesny budynek biurowy, odpowied-
nio położony i wyposażony. Admini-
stracja jest ważnym elementem skła-
dowym każdego zorganizowanego spo-
łeczeństwa, toteż jej dobre funkcjono-
wanie ma istotne znaczenie społeczne,
gospodarcze i polityczne.

T rwa wyprzedaż nieruchomo-
ści na obszarze w przedwojen-
nych granicach, czyli na tere-

nie podlegającym bierutowskiemu de-
kretowi o komunalizacji gruntów war-
szawskich. Jednocześnie mamy po-
śpieszne zwracanie mienia dawnym
właścicielom lub ich następcom praw-
nym. Jeżeli tempo zwrotów i wyprzeda-
ży komunalnego majątku zostanie
utrzymane, to do czasu ewentualnego
uchwalenia kompromisowej ustawy re-
prywatyzacyjnej – nie będzie już prak-
tycznie żadnej nieruchomości  w dyspo-
zycji Miasta. Dlatego tak ważne jest
znalezienie już teraz dobrze położone-
go i  skomunikowanego placu w cen-
trum stolicy, a na dodatek placu, w sto-
sunku do którego nie ma roszczeń
przedwojennych właścicieli. Uzasad-
nione jest także rozważenie możliwości
zakupu takiej nieruchomości. Po zare-
zerwowaniu placu należałoby przygo-
tować etapowy plan budowy warszaw-
skiego ratusza, którego rozwiązania
funkcjonalne powinny uwzględniać
ostatnie osiągnięcia nauki w zakresie
administracji. Plan ten musi być powią-
zany z planem sprzedaży dotychczas
zajmowanych obiektów, a dochód ze
sprzedaży powinien być przeznaczony
na finansowanie nowej siedziby samo-
rządowej administracji stolicy.

W ielkie korporacje finanso-
we coraz bardziej są obec-
ne i widoczne w naszym

mieście. Za ich pieniądze m. in. stwo-
rzono makietę przedwojennego ratu-
sza na placu Teatralnym. Świadczy to
o tym, że instytucje finansowe wyjąt-
kowo dbają  o prestiż miejsca i obiek-
tu, który zajmują. Za pieniądze uzy-
skane ze sprzedaży niektórych obec-
nych siedzib, można by - moim zda-
niem - sfinansować znaczną część
przyszłego ratusza. Decyzje należy
podjąć jednak bardzo szybko i muszą
to być decyzje komplementarne, na
podstawie których sprzedane zostaną
nie tylko siedziby niektórych miejskich
biur,  lecz również zarezerwowany od-
powiedni plac oraz przyjęta uchwała  o
budowie.

J akiś czas temu zastanawiałem
się nad lokalizacją takiego
obiektu. W trakcie tych rozwa-

żań doszedłem do wniosku, że nie po-
winien to być Plac Piłsudskiego, który
w polskiej tradycji symbolizuje przede
wszystkim funkcje państwowe  i naro-
dowe najwyższej rangi. Tak jak ratusz
Krakowa nie powinien być na wzgó-
rzu Wawelskim, tak ratusz Warszawy
nie powinien być na Placu Piłsudskie-
go. Miejsce na tę budowlę powinno być
w „mieszczańskiej” Warszawie, albo-
wiem ratusz jest w pewnym stopniu
symbolem mieszczaństwa, jako klasy
społecznej. Z tych względów widział-
bym tego typu obiekt  przy Marszał-
kowskiej, np. pomiędzy Świętokrzyską
i Królewską, tam, gdzie stały słynne
pawilony rzemieślnicze, a obecnie są
stacje dwóch linii metra. 

O kazuje się jednak, iż teren
ten wiele lat temu został
przyrzeczony przedsiębior-

stwu Domy Towarowe „Centrum” i
wraz z przedsiębiorstwem sprzedany
zagranicznemu inwestorowi. Według
mojej wiedzy sprawa nie jest jeszcze
zamknięta i Miasto ma prawa do pew-
nej części tego terenu. Może Warszawa

mogłaby odkupić część nieruchomo-
ści i w jakimś rozsądnym czasie wybu-
dować siedzibę  centralnych władz sto-
licy? Miejsce, o którym piszę – teraz –
po wybudowaniu drugiej linii metra,
jest najlepiej skomunikowanym punk-
tem stolicy. Gdyby wznieść tam budy-
nek biurowy o powierzchni ok. 70 tys.
metrów kw.,  to wszystkie biura i inne
komórki organizacyjne Urzędu m. st.
Warszawa mogłyby znaleźć się pod jed-
nym dachem, ułatwiając życie intere-
santom i obniżając koszty funkcjono-
wania miejskiej administracji.

Niestety, w obecnych warun-
kach politycznych i finanso-
wych, żaden z odpowiedzial-

nych polityków warszawskiego ratusza
nie odważy się na wysunięcie propo-
zycji wybudowania nowej siedziby, tym
bardziej, że  – moim zdaniem – na trud-
ności finansowe nałoży się potężny opór
urzędników, którzy – z natury rzeczy –
wolą być z dala od swoich szefów. Jeże-
li jednak w najbliższym czasie  Miasto
nie podejmie decyzji w tej materii, to za
kilka lat nie będzie gdzie wybudować
ogólnomiejskiego ratusza i na wieki
wieków zostaniemy z obecnym bała-
ganem. Problem ten przedkładam pod
uwagę P.T. Czytelnikom. 

PPSS.. 11 stycznia 2016 r. złożyłem w
Kancelarii Urzędu m. st. Warszawa pismo
zaadresowane do Pani Profesor Hanny
Gronkiewicz-Waltz – prezydenta miasta.
Pismo zawierało dwa wnioski do opraco-
wywanej w tym czasie „Strategii rozwo-
ju Warszawy do 2030 roku”.  Wniosek nr
2 miał następujące brzmienie: „Zaplano-
wanie  – w okresie objętym strategią –
budowy warszawskiego ratusza i zare-
zerwowanie w  obecnych planach zago-
spodarowania przestrzennego odpowied-
niego miejsca  na ten cel”.  

Nigdy nie otrzymałem jakiejkolwiek
odpowiedzi.

IIddeeaallnnee mmiieejjssccee ppoodd rraattuusszz 



1 2

Minęło wiele czasu od tak zwanej transformacji ustrojowej, a poziom ży-
cia oraz zarobki wciąż odbiegają od średniej większości krajów Unii Eu-
ropejskiej. Czy to wina naszych narodowych cech? Może to wrodzo-

ne lenistwo lub jakaś inna przywara jest tego przyczyną? Przecież pracujemy
bardzo dużo i ciężko. Dużo, bo średnio 1940 godzin rocznie. A jednak efektów nie
widać. W każdym razie dystans do najbardziej rozwiniętych europejskich sąsiadów wciąż jest
znaczny. Może, więc za mało się staramy? Jak to się dzieje, że pracujemy dłużej niż inni, a zarabia-
my mniej? Na dodatek zarzucają nam niską wydajność pracy. Czy jesteśmy narodem obiboków, któ-
rzy wprawdzie pracują (oczywiście, jeśli mają pracę), ale nie dość efektywnie? Może przez więk-
szość czasu markujemy jedynie, że coś robimy. 

Wiemy przecież, że to nie prawdziwe i krzywdzące opinie. Potwierdzają to przykłady naszych ro-
daków pracujących za granicą. Ich wydajność nie różni się od wydajności innych pracowników, a
często wykazują się większą innowacyjnością. W czym więc rzecz? Dlaczego nie możemy dogonić
rozwiniętych gospodarczo Niemców, Francuzów? 

Wskaźnik wydajności pracy w Polsce stale rośnie, co napawa optymizmem, ale to wciąż jedynie
nieco ponad 60% średniej unijnej. Wynika z tego, że wydajność przeciętnego niemieckiego pracow-
nika jest niemal dwukrotnie wyższa. Oczywiście, jak można porównywać się z Niemcami, jeśli cho-
dzi o wydajność? Z pewnością wielu z czytelników ma na to jakieś wyjaśnienie. 

– W Niemczech wszystko jest świetnie zorganizowane. Dlatego mają lepszą wydajność pracy i w
ogóle wszystko lepsze – już słyszę podobne opinie. 

Jest w nich część prawdy, ale to nie są główne przyczyny różnic w wydajności. Można wprawdzie
upatrywać przyczyn w jakości narzędzi, metod pracy, a także czegoś, co ładnie nazywa się z angiel-
ska know-how. 

Dobrze przeszkolona niemiecka eki-
pa budowlana, używająca profesjonal-
nego sprzętu, w ciągu swojej dniówki
wykona więcej niż źle wyposażona eki-
pa w naszym kraju, używająca sprzętu
taniego, który łatwo się zużywa. W do-
datku taka ekipa na ogół  rekrutuje się
z niewykwalifikowanych pracowników
z Ukrainy. Zatem to też nie tłumaczy

jeszcze tak dużych różnic w wydajności pracy. Przecież ci sami pracownicy mieliby o wiele więk-
szą wydajność, gdyby znaleźli się na budowie w Niemczech. Czy to oznacza, że byliby tam trakto-
wani jak niewolnicy, których można wykorzystać ponad normę? Z pewnością nie.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and
Development - OECD) – poważna międzynarodowa organizacja gospodarcza, zrzeszająca 34 wy-
soko rozwinięte państwa (w tym Polskę) nie pozostawia jednak wątpliwości. Wskazuje nam nasze
miejsce w szeregu.

Jednak OECD podaje wskaźnik wydajności pracy, jako wartość PKB w przeliczeniu na godzinę
pracy. Skoro tak, to w poszczególnych państwach wartość wytwarzanych dóbr i usług ma decydu-
jący wpływ na obliczaną w ten sposób wydajność. 

Załóżmy, że wspomniani już pracownicy budowlani w Niemczech i w Polsce pracują dla firmy,
która buduje blok mieszkalny. Wartość takiego obiektu w Niemczech (uwzględniając tamtejsze stan-
dardy) będzie znacznie wyższa, niż budynku w Polsce. Jeśli tę wartość podzielimy przez liczbę go-
dzin pracy poszczególnych osób, dowiemy się najprawdopodobniej, że pracownik niemiecki przez
godzinę wykonał pracę wartą znacznie więcej niż nasz. Przy takim założeniu okazuje się, że jeste-
śmy jednym z najmniej produktywnych narodów w Europie. Dzieje się tak, ponieważ wartość wy-
tworzonych w Polsce dóbr i usług jest dużo niższa niż w bogatych krajach zachodnich.

Jak widać, liczby mogą zatrważać, jeśli są podawane opinii publicznej bez odpowiedniego kon-
tekstu i wyjaśnienia. Nie powinno to jednak nikogo uspokajać, bo nasz bieg do nowoczesności do-
piero się zaczął. I nawet, jeśli biegniemy szybciej do celu niż inni, szanse na dogonienie czołówki
mamy nikłe. Nasi konkurenci mają bowiem ogromne fory, które otrzymali od losu. Zaczynają swój
bieg z innego miejsca startowego. Trzeba mieć świadomość, że wydajność przywołanych wcześniej
Niemców będzie stale wysoka, dlatego, że jest to kraj, w którym docenia się zarówno dobrą orga-
nizację pracy i innowacyjność. 

Co to oznacza? Oznacza to, że ich gospodarka nastawiona jest na produkcję zaawansowanych
technologii i usług. To gwarantuje im zachowanie pozycji lidera w UE i możliwość eksportu wytwa-
rzanych dóbr.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Grzech lenistwa, czy inne przyczyny?

„Wskaźnik wydajności pracy 
w Polsce stale rośnie, co 
napawa optymizmem, ale to
wciąż jedynie nieco ponad
60% średniej unijnej”

S ą, rzecz jasna, ludzie, którym wszystko jedno. Nie to, że sprawy in-
ne niż rodzinne ich nie interesują, lecz na przykład dlatego, że ma-
jąc swoje lata i doświadczenie nie widzą związku tego, co myślą, z

tym, co z państwem się dzieje. Kwestia wpływu, a ściślej przeświadczenia
o absolutnym braku wpływu. Albo jednakowo niechętnie widzą polityków, bez znaczenia,
skąd oni są. Jedni uznają ich za bezczelnych darmozjadów, inni im zazdroszczą. Nie szanu-
ją polityki, nie ciekawi ich ona. Są też tacy, może nawet liczni, którzy nie widząc swojego
wpływu, a jednocześnie lękając się o swoje własne sprawy, obawiają się wyrwać gdzieś
nieopatrznie i stracić. Nawet jeśli osobiście nic podobnego nigdy nie przeżyli. Tak na wszel-
ki wypadek. 

Myślę jednak, że większość z nas, przynajmniej tu na Ursynowie, Mokotowie, w Wilano-
wie, a już na pewno większość czytelników PASSY, na co dzień, pośród znajomych i rodziny,
obok zwyczajnego codziennego rutynowego psioczenia, zdaje sobie sprawę, że dzieją się od
kilku miesięcy w Polsce rzeczy niezwyczajne i po ludzku zastanawiają się – jak to się wszyst-
ko skończy.

Nie udaję bezstronnego. Od kiedy pamiętam, już „od dziecka” (i należy to traktować do-
słownie) bezstronny nie byłem. Owszem, rozrzutnie dawałem świadectwa swoim wyborom.
Niektórzy nauczyciele (przynajmniej troje) na szczęście jeszcze żyją. Moja wychowawczyni
sprzed pół wieku pamięta. 

T a moja niebezstronna aktywność dziwić nie powinna, skoro na trzydziestu chłopa-
ków w klasie siedemnastu miało ojców, albo niektórzy nawet oboje rodziców, w
MSW. I to na ogół nie starszych sierżantów (jeden taki był). Od wiceministra (aku-

rat cieszącego się dobrą opinią, zwłaszcza za repatriację Polaków z Litewskiej SSR w 1957 ro-
ku), poprzez wnuka pierwszego komendanta KG MO i późniejszego członka Biura Politycz-
nego KC PZPR, a jednocześnie syna pułkownika SB, dyrektora departamentu administracyj-
no-gospodarczego MSW. Wielu miało ojców pułkowników MO i SB. Nawet ów starszy sier-
żant nie byle jaki był – zaufany kierowca ówczesnego wicepremiera Piotra Jaroszewicza. Z
przeciwnej strony ja, syn oficera Kedywu KG AK, a oprócz mnie dwóch chłopaków, których
ojcowie byli profesorami SGPiS. Jeden prezesował warszawskiemu Klubowi Inteligencji Ka-
tolickiej, drugi –  członek najwyższych władz PPS, który w 1948 odmówił zjednoczenia z PPR.
Uczył swego syna i mnie, jeszcze podstawówce, czytać z sensem, między wierszami, organ
prasowy KC PZPR – Trybunę Ludu. 

Dla takiego jak ja chłopaka, z ADHD w domenie publicznej, to klasowe zderzenie rodzinnych
biografii, a więc i kultur, musiało zaowocować ostrością przekonań. Nie, nie byłem nigdy
bezstronny. Zawsze byłem po jakiejś stronie. Nie udaję więc i tu, w PASSIE, że chłodnym mó-
zgiem analityka, który ze szkiełkiem w oku i zimnym okładem na karku rozbiera na części pol-
ską politykę, pęsetką układając na wadze dobra i zła – wyrokuję, kto ma, a kto nie ma racji.
Nie odmierzam też razów po równo. Nie szukam prawdy pośrodku. Nie, to nie ja. 

Zastanawiam się tak, jak pośród nas wielu, jak to wszystko się skończy.

M oja odpowiedź jest jasna – skończy się źle. Przegraliśmy Polskę. Choć mało kto chce
to już widzieć. Wina nierówno się rozkłada, ja też byłem zbyt cichy, należało wrzesz-
czeć, ryzykując nawet pośród milczącego i ślepego tłumu psychuszką, ale dzisiaj

można już to bez ogródek i ryzyka wielkiego błędu powiedzieć – te pokolenia, które dzisiaj de-
cydują swoimi wyborami, a dotyczy to zwłaszcza wyborów z 2007 i 2015 roku, pchnęły Polskę

ku przepaści. Nie relatywizuję od-
powiedzialności. Wina PO i PiS jest
nieporównywalna. Ale to prawica
jest winna. Zapiekła w swym sporze,
nie widząca alienacji coraz więk-
szych rzesz ludzi. Jeśli nawet nie
skończy się to katastrofą w planie
doraźnym (choć ja akurat uważam,
że będzie katastrofa także w doraź-

nym planie), Polacy i Polska powtórzą, w latach dwudziestych XXI wieku, doświadczenie Argen-
tyńczyków lat 50., 60. i 70. poprzedniego stulecia. Po klęsce demokracji pojawi się klęska gospo-
darki. Argentyńczycy pikowali z wyższego relatywnie pułapu. Dno, którego dotknęli, jest wyżej
niż dno, o które my uderzymy. To jest perspektywa 6-10 lat. Chyba że stanie się znowu cud. Dla-
czego jednak dobry Bóg miałby wciąż nas wyróżniać?

Z jednej strony, wina „mniejsza” – na sumieniu rządów liberalnych. Nie dostrzegały albo za
mało bystrze patrzyły na wykluczonych. To pojemne pojęcie. Niech takie tu zostanie. Polityko-
wały tak, jakby Polska kończyła się za rogatkami największych miast, wyspowych zamożnością
wsi, najsprawniejszych ludzi, dobrze urodzonych. Nie pamiętali, że kiedy wszystko idzie do gó-
ry (dobrobyt) – nie wszyscy w tym uczestniczą. Niektórzy tracą. Zwłaszcza w relacji do tych,
którzy korzystają. Dali pole demagogom spod ciemnej gwiazdy. Dla których władza nie ma ce-
ny, jakiej by naród nie musiał zapłacić. 

Źle się to wszystko skończy, bo daliśmy się, mimo wielkich nadziej „Solidarności”, potem
Okrągłego Stołu, mimo jakiegoś wstępnego i niedokończonego pojednania – podzielić bar-
dziej, niż byliśmy podzieleni za komuny. Ten atak na „Magdalenkę”, fałszywy do kości, po to
jest. By dzielić. Robią to politycy. Ale i Kościół nie protestuje. Autorytety zadeptane. Tłusz-
cza górą. Cena, jaką przyjdzie zapłacić, będzie ogromna. Za kłamstwo się płaci. Podobnie jak
za tchórzostwo.

Z amiast łączyć nasze wysiłki dla wspólnoty, którą Polacy kiedyś jednak byli, koncen-
trowaliśmy pospołu (nie wszyscy, ale wystarczająca dla klęski większość) uwagę na-
szej polityki, ostatnio także kultury, a za chwilę edukacji na tym, co trwale i bezna-

dziejnie nas dzieli. Te podziały są, na ogół, sztucznie wytworzone. Są na potrzeby partii
(obu zresztą prawicowych). Odnoszą się do symboli, nie do interesów. Tym trudniejsze są do
przezwyciężenia,  Ulotne są jak dym, jak mgła. Nie poddają się rozumnym negocjacjom,
niemożliwy jest jakikolwiek kompromis. Walka aż do zniszczenia, eliminacji jest zwiastunem
autorytaryzmu. 

Nieprzypadkowo Kaczyński mówi, że państwo prawa nie musi być demokracją. Nie musi.  Źle
się to wszystko skończy, bo nie ma już wspólnoty. Nie ma narodu. Jest mit. Im więcej sztanda-
rów, tym więcej podziałów. One maskują. Jednoczą nie jeden naród, ale dwa narody. Ten sam
język, ta sama historia (choć coraz energiczniej, na potrzeby podziału odmieniana), ale w rze-
czywistości dwie całkowicie różne opowieści. 

Reszta, istotna, pochodną. Najpierw – nie ma prawdziwej, dorzecznej polityki. Polityka to
uzgadnianie, w jakichś procesach, w ramach procedur, rozmaitych racji, interesów, pomysłów.
Dla dobra wspólnego. Jeśli nie ma wspólnoty, to co jest dobrem wspólnym? Jeśli rządzący ob-
rzucają najgorszymi inwektywami tych, którzy nie są z nimi, to gdzie jest to dobro wspólne? Aniel-
skich patriotów ze złoczyńcami? To nie jest mój czarny żart. To jest dosłowność współczesnej
politycznej Polski. Taka jest dzisiaj Polska.

PiS zakwestionował procedury. Dla demokracji to fundament. Demokracja to właśnie procedu-
ry.  Dzięki nim ona działa. 

N ikt z „wielkich” nie jest ciekaw nie swoich racji. Nikt nie szuka pola wspólnego. Uzgod-
nienie stało się kapitulacją. Religia, powstała dla utrwalenia podziałów, zastąpiła dialog.
Zostały zerwane wszelkie nici. Ci, którzy chcieli łączyć, między nimi ja, ale i więksi ode

mnie, zostali skutecznie opluci, wyrzuceni poza granice warownych obozów. One nie potrzebują
porozumienia. One karmią się wojną.  

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

Jak to się wszystko skończy?

„Wina PO i PiS jest nieporów-
nywalna. Ale to prawica jest
winna. Zapiekła w swym spo-
rze, nie widząca alienacji 
coraz większych rzesz ludzi”

Piórem Derkacza

Kamil Grosicki
ppiiłłkkaarrzz rreepprreezzeennttaaccjjii PPoollsskkii 

„Bul” powrócił, tym razem za sprawą wielu dziennikarzy, którzy zmienili wymowę nazwy
miejscowości La Baule. Nazwę miasta leżącego we Francji, powinno wymawiać się zgodnie z
regułami języka francuskiego a nie angielskiego. Poprawnie wymawiane„ La Bol” jak na razie
dobrze służy polskim piłkarzom. Oby zwycięska passa naszego zespołu trwała nadal, a „ból” pi-
sany właściwie omijał  wszystkich piłkarzy i kibiców słuchających relacji z Francji /o ile mają
takie możliwości!/.

J e r z y  D e r k a c z
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Przedsięwzięcie pn. “Sztafeta im. Janu-
sza Kusocińskiego” zaistniało w Dzielni-
cy Wilanów. Zostało ono pomyślane, ja-
ko budowa nowego systemu wychowania
dzieci i młodzieży w oparciu o dorobek i
wartości lekkiej atletyki, dyscypliny
uznawanej za królową sportu, przyczy-
niającej się wybitnie do promowania
zdrowego stylu życia, pożądanego
kształtowania ciała i umysłu, sprzyjają-
cego integracji mieszkańców. 

Jego przekształcane w program działania urze-
czywistnienie ma stać się społeczno-organizacyj-
nym spoiwem, łączącym tradycję z przyszłością.
I jako takie ma być wpisane na trwałe w kalendarz
sportowych wydarzeń dzielnicy. Dotyczy to
zwłaszcza - przekazywanych na zasadzie sztafe-
ty pokoleń - tradycji sportowych i patriotycznych,
związanych z Januszem Kusocińskim.

Inicjatorką Sztafety jest Joanna Kinastowska,
wiceprzewodnicząca Komisji Sportu, Rekreacji i
Turystyki Rady Dzielnicy. Jej pomysł spotkał się z
uznaniem innych radnych, członków wspomnia-
nej Komisji, poczynając od jej przewodniczącego
Rafała Krzyżanowskiego, a także wiceprzewodni-
czącego Rady Adama Bieńka. Wspiera ich twórczo
znany działacz sportowy i społecznik Zdzisław
Bobiatyński.

PPrrooggrraamm tteeggoorroocczznneejj SSzzttaaffeettyy //2211 VVII 22001166//
oobbeejjmmuujjee:: 

1. Konkurs literacki dla uczniów wszystkich
szkół wilanowskich, który odbędzie się w przy-
szłym roku szkolnym;

2. Uroczystości przy tablicy pamiątkowej ku
czci Janusza Kusocińskiego przy Forcie Czernia-
kowskim /ul. Powsińska 13/. 

W punkcie 1 uwzględniono:
- dwa tematy do wyboru:
- Obrona Warszawy we wrześniu 1939 r. (ro-

la 360. Pułku Piechoty, rola barykady przy Forcie
Czerniakowskim, rola Janusza Kusocińskiego, po-
wstanie tablicy pamiątkowej jego imienia),

- Czego możemy nauczyć się, śledząc życie i
osiągnięcia sportowe Janusza Kusocińskiego;

- 6 nagrodzonych prac;
- apel-przesłanie laureatów i nauczycieli.

Po uroczystościach przy tablicy pamiątkowej
/z pocztami sztandarowymi szkół wilanowskich/
nastąpi przemarsz uczestników na miejsce roz-
grywania biegów sztafetowych na boisku szkol-
nym przy ul. Wilanowskiej. Tam też odbędzie się
wręczenie przez burmistrza Dzielnicy medali i
dyplomów dla uczestników

Janusz Kusociński /15 I 1907 - 21 VI 1940/,
wybitny lekkoatleta, medalista olimpijski, obroń-
ca Ojczyzny, urodził się w Ołtarzewie koło Ożaro-
wa Maz. w rodzinie urzędnika kolejowego. Sport

uprawiał od 1924 r. jako piłkarz klubu “Ożaro-
wianka”, a później biegacz klubów “Sarmata” i
“Warszawianka”, z którymi był związany do 1939
roku. W 1928 r. ukończył szkołę ogrodniczo-sa-
downiczą. W 1931 r. został laureatem “Plebiscytu
Przeglądu Sportowego”, jako najlepszy sporto-
wiec roku. W 1937 r. otrzymał świadectwo dojrza-
łości /po zdaniu egzaminów w trybie eksterni-
stycznym/, a w 1938 r. dyplom ukończenia Cen-
tralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w
Warszawie. Po studiach pracował jako redaktor
“Kuriera Sportowego”, nie zaprzestając czynnego
uczestnictwa w sporcie. Opracował także własną
metodę treningu długodystansowego /tzw. meto-
da interwałowa/. W wyniku tego w 1931 r. został
laureatem Wielkiej Honorowej Nagrody Sporto-
wej. Był najbardziej popularnym sportowcem Pol-
ski międzywojennej /obok sprinterki Stanisławy
Walasiewiczówny/. Sport uprawiał aż do czasu hi-
tlerowskiej agresji na Polskę. Jego największym
osiągnięciem sportowym było zdobycie złotego
medalu na międzynarodowych igrzyskach olim-
pijskich w Los Angeles /1932/, kiedy to w biegu
na 10 000 m pokonał czołówkę najlepszych na
świecie biegaczy fińskich, dominujących wów-
czas na długich dystansach. 

Rekord olimpijski Kusocińskiego z Los Angeles
utrzymał się aż do 1952 r. Kontuzja nogi prze-
rwała na dłuższy czas karierę Janusza, który z te-
go powodu nie mógł wystartować w Igrzyskach
Olimpijskich 1936 w Berlinie. Po wyleczeniu
wznowił karierę w 1938, a latem 1939 odzyskał
wielką formę, ustanawiając rekord Polski na 5000
metrów. Przygotowywał się do startu w kolejnych
igrzyskach olimpijskich w 1940 w Tokio, które
jednak z uwagi na zawieruchę wojenną zostały od-
wołane, a zresztą Kusociński i tak momentu pla-
nowanego ich rozegrania nie dożył...

Jako kapral z cenzusem, stanął w 1939 r. w sze-
regach obrońców Ojczyzny. Został wcielony do
kompanii karabinów maszynowych II batalionu
360 Pułku Piechoty. Walczył bohatersko w obronie
Stolicy. Był dwukrotnie ranny, m. in. 25 IX 1939 r.
w obronie Fortu Czerniakowskiego przy ul. Po-
wsińskiej. 28 IX został odznaczony Krzyżem Wa-
lecznych z rozkazu gen. Juliusza Rómmla /Krzy-
żem Walecznych odznaczono go po raz drugi po-
śmiertnie w 1967 r./. Podczas okupacji pracował
jako kelner w - nazywanym “Gospodą Sportow-
ców” - barze “Pod Kogutem” na ul. Jasnej. Jako
członek patriotycznej konspiracyjnej Organizacji
Wojskowej “Wilki” występował pod ps. “Prawdzic”
/używał także ps. “Kusy” /26 III 1940 r./. Po denun-
cjacji przez pozornie spolonizowanego Niemca
Szymona Wiktorowicza /został aresztowany przez
Gestapo w bramie domu na ul. Noakowskiego 16.
Był torturowany w więzieniu na Mokotowie, w
Al. Szucha i na Pawiaku, a w dniach 20-21 VI 1940
r. został rozstrzelany koło Palmir w Puszczy Kam-
pinoskiej w ramach hitlerowskiej akcji AB, mającej
na celu eksterminację inteligencji polskiej. Razem
z nim zostali zamordowani: Maciej Rataj - marsza-
łek Sejmu RP, Tomasz Stankiewicz - lekarz, wice-
mistrz igrzysk olimpijskich w Paryżu w kolarstwie
drużynowym na torze na dystansie 4000 m
/1924/, Mieczysław Niedziałkowski - członek Ko-
mitetu Obywatelskiego przy Dowództwie Obro-
ny Warszawy, Feliks Żuber - lekkoatleta, uczestnik
olimpiady w Amsterdamie /1928/.

W 1954 r. zainicjowano w Warszawie między-
narodowe zawody na część bohatera z Los Ange-
les: Memoriał Janusza Kusocińskiego, który przez
wiele lat był największym mityngiem lekkoatle-
tycznym na świecie, gromadzącym szczególnie
dużo widzów, kiedy rozgrywano go na Stadionie
Dziesięciolecia. 

Kusocińskiego. Jego wojennym losom poświę-
cony został film “Ostatnie Okrążenie” /1977 r./, a
znany dziennikarz i historyk sportu dr Bogdan
Tuszyński napisał kilka książek o wojennych losach 

“Kusego”, który w 1933 spisał swoje wspomnie-
nia w książce „Od palanta do olimpiady”, uzupeł-
nionej po wojnie (1957) przez Kazimierza Gryżew-
skiego. Pojawiły się także różne formy upamiętnie-
nia w innych miejscowościach. Kolejną - godną
uznania i popularyzacji - jest wilanowska “Sztafe-
ta im. Janusza Kusocińskiego”.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

Ostatnią próbą sił przed prestiżową gonitwą Derby był rozegrany w niedzielę wy-
ścig o nagrodę Iwna. Wygrał go w pięknym stylu wyhodowany we Francji Caccini ze
stajni Adama Wyrzyka. 

Styl wygranej, jak również bardzo dobry czas gonitwy (2200 m – 2:16.6.), czynią Cacciniego
głównym kandydatem do Błękitnej Wstęgi, o którą walczyć będą już 3 lipca na Służewcu trzyletnie
ogiery i klacze pełnej krwi. Podopieczny trenera Wyrzyka pokazał klasę i zwyciężył w sposób nie pod-
legający dyskusji, ale nie można nie zauważyć, że jego najgroźniejszy rywal Langfuhr specjalnie się
nie spieszył. Dowodem na to może być fakt, iż dał się ograć koniom z II grupy - Excaliburowi i Thor-
nowi. W Derby nie będzie taryfy ulgowej. 

Caccini jest synem brytyjskiego ogiera American Post, który największe sukcesy odnosił we Francji na
dystansach 1400-1600 m. Pod dżokejem Richardem Hughesem ścigał się także w 2004 r. w Epsom Der-
by, ale nie odegrał w wyścigu większej roli zajmując 6. miejsce w 13-konnej stawce. Wygrał wówczas do-
siadany przez Kierena Fallona irlandzki North Light, którego potomstwo biegało później na Służewcu.
Matka Cacciniego bez kariery wyścigowej z niskim wskaźnikiem DP w międzynarodowej bazie folblu-
tów. Mimo to Caccini przejawia nieprzeciętny talent do galopowania. Jego właścicielami są Ryszard i An-
drzej Zielińscy, wyjątkowo mocno zaangażowani w hodowlę koni wyścigowych. Ewentualny sukces w
Derby byłby wspaniałym ukoronowaniem ich hodowlanej pracy, czego serdecznie życzę. 

W selekcyjnym wyścigu o nagrodę Soliny (2200 m) dla trzyletnich klaczy 
błyskotliwe zwycięstwo odniosła Iron Belle, córka derbistki Infamii. Klacz trenowana jest przez Krzysz-

tofa Ziemiańskiego. Iron Belle lekko ograła faworyzowaną Best Line. Trzecie i czwarte miejsce zaję-
ły wrocławskie klacze  Zarra i Kapryśna kontynuując niejako bardzo dobrą passę na Służewcu party-
nickiego trenera Michała Borkowskiego, do którego doszlusował ostatnio drugi trener z Wrocławia
Robert Świątek mający już w Warszawie kilka wartościowych wyników. Czas gonitwy o nagrodę So-
liny był o 1.5 sek. gorszy od czasu uzyskanego przez  Cacciniego w nagrodzie Iwna.

Trenowana także przez Krzysz-
tofa Ziemiańskiego klacz Hospita-
lite niespodziewanie pokonała w
nagrodzie Widzowa (2400 m)
cztery bardzo mocne ogiery, w
tym głównego faworyta Master-
powera. Wygrana Hospitalite wy-
wołała małe trzęsienie ziemi w
końskim totalizatorze. Klacz jest
własnością rodziny Gorczyców,
pasjonatów koni wyścigowych. 

Wyjątkowo  emocjonującą
końcówkę miała sprinterska go-
nitwa o nagrodę Haracza (1400
m).  Trenowany przez Adama
Wyrzyka Modraszek tylko o
koński nos wyprzedził nieco za-
pomnianego przez graczy Em-
peror Ajeeza. Trzeci był nieli-
czony Madjani, który ograł zde-
cydowaną faworytkę gonitwy
Staight Away. Czas gonitwy wy-
borny - 1:23.3.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  T S

Sztafeta im. Janusza Kusocińskiego...

Przedsięwzięcie godne uznania

Prestiżowa gonitwa o nagrodę Iwna na Służewcu

Niedościgły Caccini pokazał klasę

Sportowe osiągnięcia Kusocińskiego
- złoty medal olimpijski w biegu na 10 000 m w Los Angeles (1932),
- rekordy świata w 1932 r. w zawodach w Antwerpii na 3000 m z czasem 8:18,8 i na 4 mile 

z czasem 19:02,6,
- 2. miejsce w biegu na 5000 m na Mistrzostwach Europy w 1934 r. /14:41,2/, 
- 2. miejsce w biegu na 5000 m na Mistrzostwach Europy 1934 w Turynie
- 5. miejsce w biegu na 1500 m na tych mistrzostwach,
- 25 rekordów Polski na różnych dystansach,
- 1. miejsce w biegu na 1500 m na Mistrzostwach Polski w 1930 i 1931,
- 1. miejsce w biegu na 5000 m na Mistrzostwach Polski w 1928, 1930, 1931,
- 1. miejsce w biegu na 10 000 m na Mistrzostwach Polski w 1939,
- 1. miejsce w biegu na 800 m na Mistrzostwach Polski w 1932,
- 1. miejsce w biegach przełajowych w 1928, 1930, 1931 r.,
- 1. miejsce w biegach na 3 mile podczas Mistrzostw Wielkiej Brytanii 1934

CCaacccciinnii ww aakkccjjii

Nasze Typy
SSoobboottaa
GGoonn.. II:: M Gemma Joules, Dirhem, Piratka, Eldiva
GGoonn.. IIII:: Cepton, Kaisar, Olimp, Kasir Al Khalediah
GGoonn.. IIIIII:: Shadrina, Stafel, Compeador, Gared
GGoonn.. IIVV:: Lady Art, Harpagan, Infigenia, Subiectum
GGoonn.. VV:: Helio Bareliere, Omena, Felix, Lucky
GGoonn.. VVII:: Ernest, Axara, Bachus, Poczet
GGoonn.. VVIIII:: Adanero, Dunayka, Bowie, Dżenita

NNiieeddzziieellaa
GGoonn.. II:: Brandy Hornline, Ukamaya Verderie, Tequila Dance, Usita
GGoonn.. IIII:: Dacosse, Marywil, Triumfatorka
GGoonn.. IIIIII:: Newjork, Awita, Haris, Albana
GGoonn.. IIVV:: Stefan, Esser, Indidzi, Nando of Budysin
GGoonn.. VV:: Etorio, Ziko, Inextremo, Agis
GGoonn.. VVII:: Super Morainville, Alza de Touchyvon, Vahine du Lys,

Thetis des Neuzy
GGoonn.. VVIIII:: Suahili, Orbitale, Echaruna, Wincent
GGoonn..:: VVIIIIII:: Gusa, Arwa, Elmuna, Mimzy
GGoonn.. IIXX:: Invisable San, Silence is Golden, Baahy, Sunbird    

W sobotę 25 czerwca o
godz. 10.00 ruszy spod
muszli koncertowej w Par-
ku Zdrojowym II Bieg im.
Piotra Nurowskiego, nie-
zapomnianego prezesa
Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki i Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego.

W ubiegłorocznej premierze
wystartowało 520 zawodników,
a pilotem Biegu był mistrz sko-
ków narciarskich i rajdów samo-
chodowych Adam Małysz. W
tym roku w roli pilota wystąpi
niezwykle lubiany aktor, miesz-
kaniec Konstancina – Karol
Strasburger. 

– Piotr był w Konstancinie
moim sąsiadem i wielkim przy-
jacielem. Często grywaliśmy na
konstancińskich kortach w teni-
sa. Akurat wtedy, gdy on ginął

w katastrofie rządowego tupo-
lewa 10 kwietnia 2010 roku
pod Smoleńskiem, ja znowu by-
łem na korcie, grając z Andrze-

jem Majkowskim. Wiadomość
o śmierci Piotra to był dla nas
taki sam szok, jak kilkanaście
dni temu odejście na wieczny
odpoczynek wdowy po nim –
Eli Nurowskiej – powiedział nie

bez wzruszenia wykonawca
niezapomnianej roli w „Pol-
skich drogach”. 

Obok Strasburgera herolda-
mi tegorocznego Biegu im. Pio-
tra Nurowskiego na dystansie 10
kilometrów byli podczas konfe-
rencji w willi Hugonówka: wi-
cemistrzowie olimpijscy z Mo-
nachium (1972): Urszula Kielan
(skok wzwyż), Marian Woronin
(4 x 100 m) i Paweł Skrzecz
(boks) oraz były gwiazdor pił-
karskiej drużyny Legii Warsza-
wa – Dariusz Dziekanowski. 

Trasa biegu ma atest PZLA, a
impreza odbędzie pod patrona-
tem PKOl i zostanie pokazana
na antenie Polsat News. Szcze-
gólnym punktem trasy będzie
dom, w którym mieszkali Piotr
i Elżbieta Nurowscy przy ulicy
Od Lasu. P E T R O  

II Bieg. im. Piotra Nurowskiego w Konstancinie

Strasburger za Małysza...
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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

S.B.M. “Techniczna”
02-781 Warszawa, ul.

Zawadowskiego 5
posiada do wynajęcia na
działalność biurową lokal

użytkowy o pow. 31,94 m2

w budynku Zawadowskiego 5.
świeżo po remoncie

Tel. kontaktowy: 
22 644-54-19; 644-68-73

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT. Wszystkie marki,
512-391-270

ANGIELSKI doświadczenie,
dojazd, 601-333-707

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
SPRZEDAM działkę rekreacyjną

na Warmii w Marózie k/Olsztynka
z domem drewnianym (85m2).
Cena - 220 tys. zł. 
Tel. 602-238-250

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, 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.

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

! Sadyba, 67 m2, ładne 3-pok.
mieszkanie do weścia - nie
wymaga remontu, I/IV, cegła,duży
taras, 2 piwnice i 2 miejsca
parkingowe. Okazyjna cena 
tylko 510 tys. zł.  

! Starówka, 2 pok. 56 m2, 
do wejścia. Cena 720 tys. zł.

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 mln 100 tys. zł.

!Nowa Iwiczna,
280m2/1000m2, dobry standard.
Cisza, spokój, w okolicy ładne
domy.

! Piaseczno okolice, dom 200
m2/1000m2, po kapitalnym
remoncie, dobry standard i dobra
cena - 890 tys.zł, 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 
2 200 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

! Saska Kępa, lokal 95 m2,  ze
stabilnym, sieciowym najemcą.
Cena 1 mln 200 tys. zł + VAT.
Dobra stopa zwrotu.

!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.

CYKLINOWANIE, układanie,
naprawy, 22 240-36-56

MALOWANIE, gładzie, 
22 240-87-31

PANIĄ do pracy w sklepie
spożywczym, Mysiadło, 
603-68-65-61

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

POSZUKUJĘ osoby-pomocy do
piekarni na Natolinie, 
531-730-852

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

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
323 przy ul. Hirszfelda 11 pilnie
zatrudni pracowników na
stanowisku: dozorcy, woźnej oraz
pomocy nauczyciela. Ofertę proszę
składać do sekretariatu szkoły

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

DACHY - pokrycia, naprawy,
502-473-605

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642-96-16

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

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

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW, 

502-288-514

OGRODY, ogródki, pielęgnacja,
koszenie, 501-311-371

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTOWO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641-54-84, 
601-751-247

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
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

UU miarmiar kkoowwanieanie
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje SSttaanniissłłaaww CCiieessiieellsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

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

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

CCzzwwaarrtteekk,, 1166 cczzeerrwwccaa,,
1199..3300:: pokaz taneczny w wy-
konaniu dzieci uczestniczą-
cych w bezpłatnych warszta-
tach tańca irlandzkiego w Do-
mu Sztuki. Wstęp wolny.

PPiiąątteekk,, 1177 cczzeerrwwccaa,, 2200..0000;;
sobota, 18 czerwca, 19.00;
niedziela, 19 czerwca, 19.00:
„Z Krakowa na Ursynów” –
przegląd filmów nagrodzo-
nych na 56. Krakowskim Fe-
stiwalu Filmowym.

PPookkaazz 1177 cczzeerrwwccaa:: „Nasz
dom” (Kanada 2015, reż.
Pier-Luc Latoullppe, Martin
Fournier, 83 min.) – Srebrny
Róg dla reżysera najlepszego
filmu dokumentalnego w
Międzynarodowym Konkur-
sie Filmów Dokumentalnych)

PPookkaazz 1188 cczzeerrwwccaa:: „Melodia
hałasu” (Szwajcaria 2015, reż.
Gitta Gsell, 86 min) – Złoty Hej-
nał dla reżysera najlepszego fil-
mu w Międzynarodowym Kon-
kursie DocFilmMusic

PPookkaazz 1199 cczzeerrwwccaa:: „Więzi”
(Polska 2016, reż. Zofia Ko-
walewska, 18 min.) ; „Ikona”
(Polska 2015, 51 min). 

Po pokazie w dniu 19
czerwca odbędzie się spotka-
nie z polskimi laureatami.
Wstęp na przegląd jest wolny. 

Wydawało się, że sznur osób wchodzących w poniedziałek, 13 czerwca pod wieczór
do Galerii ursynowskiego Domu Sztuki SMB “Jary” nigdy się nie skończy. 

Ograne sformułowanie “nieprzebrane tłumy” najlepiej, choć oczywiście z pewną przesadą, odda-
je zaistniałą sytuację. A “sytuacja” to nic innego jak niepowtarzalne otwarcie najpiękniejszej wysta-
wy: tej, na której z końcem Roku Kulturalnego swoje prace prezentują uczestnicy warsztatów plastycz-
nych w Domu Sztuki: malarskich, graficznych i rzeźbiarskich.  

Radosny nastrój wernisażu tworzyli młodzi i najmłodsi autorzy prac oraz ich rodzice, dziadkowie,
opiekunowie, znajomi. Każdy autor otrzymał z rąk prowadzącej z powodzeniem te warsztaty od lat
Jolanty Frieze pamiątkowy dyplom, a pani Jola odebrała z kolei od swoich podopiecznych - w nagro-
dę za systematyczną, rzetelną pracę, która przyniosła naprawdę piękne rezultaty - bukieciki kwiatów
oraz słodkie upominki.

W kolejny poniedziałek, 20 czerwca, w równie miłej atmosferze upłynęło powtórne otwarcie tej sa-
mej wystawy, tym razem z udziałem dorosłych twórców, w tym seniorów. Warsztaty i wernisaże zo-
stały sfinansowane ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. A B U

WWaakkaaccyyjjnnyy sseezzoonn rroozzppoocczzęęttyy..  WW mmiinniioonnąą nniieeddzziieellęę ((1122 cczzeerrwwccaa)) mmiieesszzkkaańńccyy WWiillaannoowwaa ssppoottkkaallii ssiięę nnaa
rrooddzziinnnnyymm ppiikknniikkuu oorrggaanniizzoowwaannyymm pprrzzeezz wwiillaannoowwsskkiiee CCeennttrruumm KKuullttuurryy.. WW uurroocczzyysstteejj GGaallii ppiioosseennkkii
rreettrroo LLaattaa 2200.. llaattaa 3300.. wwyyssttąąppiillii:: AAnnnnaa MMaarriiaa AAddaammiiaakk,, AAnnnnaa ii RRoommuuaalldd SSppyycchhaallssccyy oorraazz ssaakkssooffoonniissttaa
PPrrzzeemmyyssłłaaww SSkkaałłuubbaa.. KKoonncceerrtt pprroowwaaddzziiłł ddyyrr.. aarrtt.. OOggóóllnnooppoollsskkiieeggoo FFeessttiiwwaalluu PPiioosseennkkii RReettrroo WWoojjcciieecchh
DDąąbbrroowwsskkii.. PPooggooddaa ii ppuubblliicczznnoośśćć ddooppiissaałłaa.. WW nnaajjbblliiżżsszząą ssoobboottęę śśwwiięęttuujjeemmyy nnaa UUrrssyynnoowwiiee..

Rodzinny piknik w Wilanowie

Wyjątkowo radosny wernisaż
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