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Niepostrzeżenie dla większości
Polaków minęła 17 stycznia
70. rocznica wyzwolenia

Warszawy spod okupacji
hitlerowskiej. Jeśli dobrze
zauważyłem (a mogę się mylić),
nieco szerzej odnotowały ten fakt
tylko Polskie Radio i „Gazeta
Wyborcza”. Dziś taka moda, że owo
wyzwolenie zbywa się krótkim,
lekceważącym sformułowaniem:
tego dnia Niemcy wyszli z miasta, a
weszła Armia Czerwona razem z
żołnierzami polskimi,
przybywającymi ze wschodu. Nie
zwraca się już uwagi, iż we wrześniu
1944 ze względów strategicznych
okupant ogłosił Warszawę
twierdzą. Za to w dobrym tonie
pozostaje uwaga: 17 stycznia 1945
jednego okupanta zmienił kolejny. 

Wstwierdzeniu tym –
oczywiście – jest bardzo
dużo prawdy. Tylko że tak

mówimy dziś. Co ciekawe jednak,
zarówno na fali politycznych
przemian w okresie pierwszej wojny
światowej, jak i w 1945 Warszawa
zdecydowanie wolała Rosjan niż
Niemców. Ani jednemu z sowieckich
sołdatów nie strzelono w plecy w
styczniu 1945, a umęczona ludność
stolicy Polski witała wyzwolicieli
(przede wszystkim żołnierzy I Armii
Wojska Polskiego) kwiatami. I nie
była to zorganizowana i sterowana
przez władze manifestacja, bowiem
żadnej władzy jeszcze po Niemcach
nie było. Nawet Armia Czerwona

ze swymi komisarzami nie zdążyła
się rozpanoszyć.

Oile wierzyć statystykom, w
potyczkach z Niemcami na
terenie samego miasta

zginęło 275 żołnierzy I Armii, ale
w całej operacji w rejonie wielkiej
Warszawy – aż ponad 10 tysięcy.
Było więc cokolwiek więcej polskich
ofiar niż w 2010 w katastrofie
rządowego samolotu pod
Smoleńskiem, po której szefa tamtej
kompromitującej Polskę wyprawy
niemal wyniesiono na ołtarze, a w
każdym razie niczym jakiego króla
pochowano na Wawelu.

Miałem okazję wysłuchać
opowieści uczestnika akcji
wyzwalania Warszawy,

Polaka, który poprzez wstąpienie
w Związku Radzieckim do Wojska
Polskiego mógł powrócić do kraju ze
zsyłki. Staliśmy nad brzegiem Wisły,
a on szczegółowo wyjaśniał, jak
wyglądała przeprawa ze strony
praskiej. Przy innej okazji bohater
Powstania Warszawskiego, członek
Szarych Szeregów Zygmunt
Głuszek opowiadał mi w tym
samym miejscu, jak w 1944
dwakroć przepływał Wisłę pod
kulami niemieckimi. Obaj dokonali
najprawdziwszych czynów
patriotycznych, lecz nikt im
pomników nie stawia, bo wolimy
je wznosić nieudacznikom i
niedołęgom. 

Morze ruin, jakie po
Powstaniu 1944 stanowiła
Warszawa, zwana przed

wojną Paryżem Północy, to dzisiaj li
tylko inspiracja dla filmowców,
przerabiających ówczesną tragedię
na różne sposoby. I zbierający
nagrody reżyserzy mogą stać się
sławniejsi od niejednego
bohaterskiego powstańca. Ja sam
akurat mogłem jako dziecko się
cieszyć, że ani ojciec, ani stryj nie
polegli w powstańczych walkach i –

chociaż mocno wycieńczeni –
powrócili do domu z obozu
jenieckiego w Sandbostel. Ale w ilu
rodzinach był płacz i zgrzytanie
zębów! I pytanie: kto dopuścił do
tak wielkiego dramatu, a zwłaszcza
– kto posłał kwiat młodzieży
warszawskiej na śmierć? 

Warchiwach Polskiego Radia
zachowały się wywiady z
tymi, którzy zaraz po

wyzwoleniu stawiali Warszawę na
nogi. Ustanawiano wtedy rekordy
świata w restaurowaniu całej
infrastruktury, sieci elektrycznej,
kanalizacyjnej i wodociągowej.
Ewenementem było uruchomienie
pierwszej, ręcznej centrali
telefonicznej, obejmującej zaledwie
kilkaset numerów. Zbawieniem stał

się most pontonowy przez Wisłę.
Obok jedynego w Śródmieściu
niezniszczonego budynku, jakim
był hotel Polonia, stawał codziennie
akordeonista, który grał i śpiewał
mający zaledwie kilka miesięcy
okupacyjny przebój Alberta Harrisa
– Piosenkę o mojej Warszawie
(Warszawo, kochana Warszawo,
tyś treścią mych marzeń, mych
snów; ja wiem, żeś ty dzisiaj nie
taka, że rozpacz i ból cię
przygniata...). Wkrótce potem tym
utworem z czasów Powstania zaczął
wzruszać warszawiaków o wiele
popularniejszy od Harrisa
Mieczysław Fogg. 

Chociaż w zrujnowanym
mieście nie bardzo było gdzie
mieszkać, życie we wszystkich

dziedzinach odradzało się
błyskawicznie. Legendarny pianista
Władysław Szpilman, który we
wrześniu 1939 grał Chopina na
antenie Polskiego Radia, gdy Niemcy
już oblegali Warszawę i dochodziły
huki wystrzałów, zaraz po
wyzwoleniu wznowił artystyczną
służbę na Myśliwieckiej, aby nie
sprawiać kłopotu, nie wychodził w
ogóle ze studia, sypiając pod
fortepianem. Po tym, co przeszedł,
ukrywając się ze swą żydowską
facjatą przed Niemcami, ten
radiowy prymitywizm bytowania
był dla niego po prostu luksusem.
Ale o tym etapie życia Szpilmana
już nie ma słówka w ukazującym
jego wojenne losy słynnym filmie
Romana Polańskiego „Pianista”. 

W1945 w ruinach
Warszawy odradzał się
również sport. Wyścig

kolarski na trasie do Grójca z metą
na stadionie Wojska Polskiego
wygrał Adam Wiśniewski, a bieg od
Placu Zamkowego do Belwederu –
żołnierz frontowy Wacław Feryniec,
który w 1982 wystąpił w dużo mniej
chwalebnej roli jednego z komisarzy
stanu wojennego, zarządzając po
dyktatorsku resortem kultury
fizycznej. 

Sowieccy wyzwoliciele
zapisali ponurą kartę w
historii Polski trochę później,

gdy wracając spod Berlina
rabowali nasze mienie i gwałcili
tysiące kobiet, rozprzestrzeniając
rzeżączkę i syfilis. Jeszcze boleśniej
odcisnęła jednak na kraju piętno
formacja nazwana nie bez
przyczyny „żydokomuną”, a to
dlatego, że działający pod egidą
nowego okupanta czołowi
oprawcy ze stalinowskiej bezpieki
byli osobnikami pochodzenia
żydowskiego. Pamiętam to
doskonale i do dzisiaj na dźwięk
słów „Rakowiecka” lub
„Koszykowa” przechodzi mnie
zimny dreszcz. Ponurego rozdziału
żydokomuny nie da się z kronik
wymazać, tak samo, jak nie da się
zaprzeczyć, że właśnie Żydzi
wznieśli w międzywojniu polską
naukę i kulturę na szczyty, więc
Holocaust okazał się nadzwyczaj
bolesnym uderzeniem w nasz kraj. 

T ą garścią refleksji – po 70
latach od wyzwolenia
Warszawy – dzielę się z

dziennikarskiego obowiązku. Bo
wbrew pozorom 17 stycznia to
ważna data w historii miasta, które
w porównaniu z 1945 ma
siedemdziesiąt lat później całkiem
odmienione oblicze. 

PASSMITA
naczelny@passa.waw.pl

WWaarrsszzaawwaa ssiieeddeemmddzziieessiiąątt llaatt tteemmuu......
RYS. PETRO/AUGUST

Tylko wczoraj
mokotowscy policjanci
odnotowali dwa
przypadki próby oszustwa
„na wnuczka” Legendy,
którymi posługują się
oszuści są różne, ale
często się powtarzają. 

Na szczęście w większości
przypadków sprawy kończą się
tylko na usiłowaniu ograbienia
starszych osób z
pieniędzy. Jednak cały
czas zdarzają się
przypadki, że ofiary
tracą po kilka do
kilkudziesięciu tysięcy
złotych – nierzadko
oszczędności całego
życia. Tak jak w
przypadku 90-letniej
mieszkanki
Mokotowa…

Jak ustalili policjanci
kobieta otrzymał
telefon od rzekomej
krewnej, która
poprosiła o pożyczenie
100 tys. złotych.
Starsza pani
odpowiedziała, że nie
ma takiej kwoty
pieniędzy ani takiej
osoby w rodzinie i rozłączyła się.
Wtedy otrzymała kolejny telefon
od mężczyzny, który twierdził
się, że jest pracownikiem
Centralnego Biura Śledczego i
wie o tym, że ktoś przed chwilą
próbował ją oszukać, prosząc
jednocześnie o współpracę w
celu zatrzymania przestępców.
90-letnia kobieta przekonana,
że pomaga w policyjnej akcji,
zgodziła się i tym razem kiedy
otrzymała telefon, powiedziała
swojej rozmówczyni, że pożyczy
jej 40 tys. złotych, umawiając się
z nią w pobliżu banku. W

placówce kobieta pobrała
gotówkę, i mając ciągły kontakt
telefoniczny z rzekomymi
funkcjonariuszami, którzy
przekonywali ją że są w pobliżu,
przekazała ją nieznajomej. Kiedy
starsza pani wróciła do domu
zadzwonił do niej „policjant”
podziękował za współpracę,
mówiąc że oszustka została
zatrzymana, a ona odzyska

swoje pieniądze jeszcze dzisiaj..
Niestety straciła w ten sposób
oszczędności swojego życia….

Nie musiało się tak stać. Bądź
ostrożna/y, pamiętaj:

– jeżeli rozmówca proponuje
Ci, że możesz potwierdzić
autentyczność dzwoniącego
policjanta pod numerem 112 –
zanim zadzwonisz pod ten
telefon, sprawdź czy rozłączyłeś
poprzednią rozmowę,

– Policja nigdy w takich lub
podobnych sytuacjach nie prosi
o przekazanie pieniędzy,

– nie działaj pochopnie pod
presja czasu,

– po rozmowie zadzwoń do
kogoś bliskiego na znany Ci
numer telefonu, by opowiedzieć
o zdarzeniu – nie może być ono
tajemnicą,

– jeśli nie możesz
skontaktować się z najbliższymi,
niezwłocznie powiadom policję
o takim zdarzeniu, dzwoniąc

pod numer 112.
Komenda

Stołeczna Policji
uruchomiła też
specjalną linię
telefoniczną dla tych
osób, które
podejrzewają, że
mógł do nich
zatelefonować oszust
podający się za
„wnuczka”,
„krewnego” lub
„policjanta –
funkcjonariusza
CBŚ”. Nie dajmy
przestępcom szansy!
Nie pozwólmy, aby
zabrali oszczędności
życia! Na Państwa
sygnały policjanci
czekają przez całą

dobę. Telefonować można pod
nr 22 60-33-222.

W przypadku jakichkolwiek
podejrzeń, że nie jest to członek
rodziny, czy prawdziwy
funkcjonariusz tylko oszust lub
w chwili, gdy telefonująca osoba
postępuje w podany powyżej
sposób. 

PPRROOSSIIMMYY 
OO NNAATTYYCCHHMMIIAASSTTOOWWEE

PPOOWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE PPOOLLIICCJJII..
Telefon do mokotowskiej

komendy czynny całą dobę to:
2222 660033-1111-5555

Znowu numer na wnuczka
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Zimowisko w górach,
łyżwy w mieście, czy
zabawy w domu –
niezależnie od tego, gdzie
najmłodsi spędzają ferie
ważne, aby pamiętali o
zachowaniu odpowiedniej
ostrożności. Z myślą o
nich IKEA Janki
przygotowała warsztaty
„Bezpieczne ferie” (dla
dzieci w wieku 6-12 lat)
oraz „Pierwsza pomoc z
Panem Misiem” (dla
dzieci 3–6 lat). 

Zajęcia odbędą się w sobotę
24 i 31 stycznia, w Lesie
Smĺland. Dodatkowo przez całe
ferie organizatorzy przygotowali
różne atrakcje.

Ferie zimowe podobnie jak
wakacje to wyczekiwany przez
dzieci czas, który mogą spędzić
na bardzo wiele sposobów.
Zorganizowane zimowiska,
miejskie atrakcje tj: lodowiska,

baseny, kina, teatry to tylko
niektóre z dostępnych. Podczas
licznych aktywności
najmłodszych ważne jest
zadbanie o ich bezpieczeństwo.
Pamiętając o tym IKEA Janki
przygotowała zajęcia, dzięki
którym najmłodsi będą mieli
okazję dowiedzieć się o
podstawowych zasadach
bezpieczeństwa. Zaplanowano
dwa rodzaje warsztatów.
„Pierwsza pomoc z Panem
Misiem“ dla dzieci w wieku 3-6
lat, to 45-minutowa zabawa,
prowadzona przez
przeszkolonych instruktorów.

Specjalnie przygotowane gry i
ćwiczenia pomogą zapoznać się
z tematem pierwszej pomocy, a
także od najmłodszych lat
rozwijać poczucie obowiązku
niesienia pomocy innym. Drugi
warsztat „Bezpieczne ferie”
zadedykowano nieco starszym
dzieciom, w wieku 6–12 lat.
Dzięki tym zajęciom młodzi
uczestnicy dowiedzą się jak
uniknąć ryzyka w trakcie
zimowych szaleństw oraz jak
zadbać o bezpieczeństwo własne
i innych. 

Dodatkowo w czasie ferii od
poniedziałku do niedzieli dzieci,
które odwiedzą czarodziejski Las
Smĺland będa mogły
uczestniczyć m.in: w malowaniu
buziek i w zajęciach
plastycznych.

Zajęcia „Pierwsza pomoc z
Misiem” oraz „Bezpieczne ferie”
będą odbywały się w soboty 24
i 31 stycznia, w godzinach 11.00,
12.00, 14.00 i 16.00. Ponadto od
poniedziałku do niedzieli w
Lesie Smĺland na dzieci czekają
różne atrakcje. Wszystkie zajęcia
są bezpłatne.

WWiięęcceejj iinnffoorrmmaaccjjii uuddzziieellaa::
KKaarrooll BBaarrccaall 

Local Marketing Manager
IKEA Janki

e-mail:
karol.barcal@IKEA.com

tel:+48 22 703 11 95

Bezpieczne ferie z IKEA Janki

AAkkccjjaa
„„BBeezzppiieecczznnee
ffeerriiee”” 

Podczas zimowych
spacerów spotykam ludzi
dokarmiających ptaki.
Zwykle są to ptaki
krukowate: kawki,
gawrony, wrony siwe,
gołębie i kaczki krzyżówki. 

Ostatnio dołączyły do nich
mewy. Dość licznie gromadzą się
w miejscach gdzie znajdują
pożywienie. Na pytanie czy
karmić ptaki zimą odpowiedź
brzmi nie. Można, a czasem
nawet należy robić to gdy ptaki
mają utrudniony dostęp do
naturalnego pokarmu z powodu
surowej zimy i mrozów.

Najczęstszym pokarmem
dostarczanym ptakom w
miejskich parkach jest niestety
chleb i inne pieczywo. Są to

produkty szkodliwe dla ptasich
żołądków. Zawierają sól,
konserwanty i substancje
ulepszające. Najlepiej byłoby więc
wyeliminować pieczywo z
ptasiego menu. Produkty którymi
można dokarmiać ptaki powinny
być zbliżone do ich naturalnego
jadłospisu. Mewy spotykane w
Warszawie to zwykle dwa
gatunki: śmieszka i nieco większa
od niej mewa siwa zwana do
niedawna pospolitą. Są one
głównie mięsożerne, a ich
naturalnym pożywieniem są
martwe ryby (mewy w
przeciwieństwie do rybitw nie
potrafią nurkować), owady, żaby,
małe gryzonie, skorupiaki,
dżdżownice, ale także części
roślin, nasiona. Zjedzą więc

chętnie nie solone skrawki mięsa,
ryb, słoniny (nie wędzonej).

Również kaczki i łabędzie nie
gardzą pokarmem zwierzęcym
(ślimaki, małże, kijanki itp.) ale
też nasionami, roślinami
wydobywanymi spod wody.
Można więc dokarmiać je drobno
pokrojonymi surowymi lub
gotowanymi (bez soli)
warzywami, ziarnami zbóż,
kukurydzą, otrębami. 

Ptaki te dobrze radzą sobie
nawet zimą. Dokarmianie należy
ograniczyć wyłącznie do ostrych
mrozów, gdy powierzchnia wody
jest zamarznięta, co
uniemożliwia znalezienie
naturalnego pożywienia.

Należy pamiętać aby nie
pozostawiać żadnych sznurków,

żyłki wędkarskiej, toreb i butelek
plastikowych i innych śmieci, bo
mogą przyczynić się do śmierci
ptaków. Zwłaszcza w okresie
lęgowym (zabrane jako budulec
na gniazdo mogą doprowadzić do
zaplątania się w nie piskląt lub
zostać połknięte).

Pokarm należy podawać w
taki sposób, aby nie miał
kontaktu z wodą, co przyśpiesza
jego zepsucie. Dokarmianie
ptaków poza okresem zimy
powoduje utratę naturalnych
instynktów i uzależnienia od
człowieka. Coraz więcej ptaków
znajdując łatwe źródło pokarmu
rezygnuje z wędrówek. Dotyczy
to również kosów oraz częściej
szpaków. 

Tekst i fot. - Mirosław Miroński

Czy karmić ptaki zimą?
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Po 18 latach przymiarek
do zabudowania
obiektami sakralnymi
terenu w rejonie ulicy
Koński Jar na Ursynowie
wiemy w końcu, że
tamtejszy zespół parkowo-
rekreacyjny ocalał. 

Oddajcie Bogu, co boskie, ale
cesarzowi (cezarowi), co
cesarskie – tak miały brzmieć
porządkujące życie publiczne
słowa samego Jezusa Chrystusa,
skierowane do faryzeuszy. I to
poniekąd święte przykazanie od
ponad dwóch tysięcy lat jest
podwaliną stosunków pomiędzy
Kościołem a jakąkolwiek władzą
świecką. Słabość ludzka sprawia
jednakże, iż od czasu do czasu
któraś ze stron przestaje liczyć
się z tym przykazaniem. Jeżeli
łamią je akurat przedstawiciele
sfery sacrum, przeciwstawiając
się woli społeczeństwa,
reprezentantom sfery profanum
nie pozostaje nic innego, jak
tylko przypomnieć, że „vox
populi, vox Dei” (głos ludu
głosem Boga). No i tak właśnie
się stało w dzielnicy Ursynów,
gdzie pięknego obszaru zieleni,
jakim jest Park Romana
Kozłowskiego i okolice, przed
inwestycyjnymi zakusami
Archidiecezji Warszawskiej
lokalna społeczność broniła
przez blisko 20 lat aż do skutku.
W ostatnich dniach wreszcie
słowo stało się ciałem. To znaczy
– opinia publiczna przeważyła i
Archidiecezja, reprezentowana
przez arcymądrego zarządcę,
księdza kardynała Józefa Nycza,
zwróciła miastu podarowany w
2005 Kościołowi przez Radę
Warszawy grunt o powierzchni
6,5 tysiąca metrów
kwadratowych. 

Najstarsi mieszkańcy
tzw. wysokiego
Ursynowa pamiętają,

że Kopa Cwila – wraz ze
znajdującym się obok Domem
Rodzinnym oraz rozległy teren
zielony u jej stóp – to było od
początku swoiste forum
powstającej w połowie lat
siedemdziesiątych ubiegłego
wieku dzielnicy. Tam przecież,
na zaimprowizowanej estradzie,
śpiewały dla sąsiadów z
Końskiego Jaru, Nutki,
Puszczyka i Pięciolinii dwie
będące wówczas u szczytu
popularności artystki: Krystyna
Janda i Maryla Rodowicz. Tam
podczas zimy stulecia
(1978/1979) śmigaliśmy z Kopy
na sankach, nartach i skibobach.
I tam też bezpieka ścigała
przedstawicieli rodzącej się w
owym czasie politycznej
opozycji. 

W nowych czasach po trawie
między Końskim Jarem i Nutki
zaczęli śmigać uczestnicy biegów
masowych, zaś asfaltowe alejki
na Kopie od lat wielu ujeżdżają
amatorzy rowerów górskich.
Cały ten urokliwy teren
rekreacyjny, odgrodzony od
ruchu kołowego, na co dzień
służący spacerom i dziecięcym
zabawom, raz do roku staje się
miejscem, w którym obchodzi
się Dni Ursynowa, a trochę
częściej urządza targi albo
plenerowe imprezy artystyczne.
Tylko tam można je po prawdzie
przeprowadzać, bowiem reszta
dawnych ursynowskich
ogrodów została niemal do
ostatniej piędzi zabudowana, a
zamknięte osiedla mieszkaniowe
zamieniły się w małe fortece. 

Przed nawałą deweloperów –
jak wiadomo – bardzo trudno
się obronić, ponieważ zawsze
znajdą się urzędnicy, chętnie
wyciągający łapę po wziątki i
dający zgodę nawet na
najbardziej bezsensowne

inwestycje. Kościół – na szczęście
– łapówek nie daje, więc projekt
zespołu sakralnego w rejonie
Kopy przepychał powoli za
pomocą zręcznego lobbingu
politycznego, bynajmniej nie
pytając okolicznych
mieszkańców, czy sobie takiego
obiektu życzą. Gdy intencje
Kościoła wyszły na jaw, sam
prymas Józef Glemp skądinąd
logicznie tłumaczył, że parafia
Wniebowstąpienia Pańskiego
stała się zbyt wielka, księża nie
nadążają z posługą, więc w
odległości kilkuset metrów od
pierwszej świątyni wysokiego
Ursynowa przy alei KEN trzeba
zbudować drugą. W tych
kościelnych przymiarkach tak
ważną kwestią, jak dojazd do
nowego kościoła, nikt się nie
martwił, a dojeżdżać trzeba by
było jedynie wąziutkim
przesmykiem między blokami,
stwarzając na dodatek
skomplikowany problem
parkingowy. 

Mieszkańcy gremialnie
zaprotestowali
przeciwko tej

inicjatywie, podkreślając, że nie
jest to z ich strony walka z
Kościołem, lecz desperacka
obrona przed zabetonowaniem
znacznej części największego –
poza Lasem Kabackim – terenu
rekreacyjnego w dzielnicy. Gdy
dwa-trzy razy zorganizowano
dyskusje mieszkańców i
przedstawicieli parafii,
dochodziło do gorszących scen,
więc negocjacje szybko się
skończyły, tym bardziej, że
ursynowska administracja
upewniała, iż w planie

miejscowego zagospodarowania
przestrzennego wszelka
zabudowa jest wykluczona.
Kościelne lobby spokojnie
odczekało jednak ile trzeba i w
bardzo dogodnym dla siebie
momencie rzecz powróciła na
tapetę. W atmosferze ogólnego
wzruszenia w związku ze
śmiercią papieża Jana Pawła II,
w okresie gdy prezydentem
miasta był jeszcze Lech
Kaczyński, Rada Warszawy
jednogłośnie przyznała
Archidiecezji wspomniany grunt
jako odszkodowanie za zabrane
Kościołowi za komuny (nie
nadające się pod zabudowę)
działki przy staromiejskiej
Kanonii i Krakowskim
Przedmieściu. W tamtym czasie
Kościół szermował Janem
Pawłem II niczym orężem,
torującym drogę do wszelkich,
niekoniecznie duchowych celów,
więc żeby stłumić w zarodku
kolejne protesty, ogłosił, że JP II
będzie patronem nowej parafii
pod Kopą. 

Kiedy znany z
bezkompromisowości, a nawet
skłonności do politycznego
awanturnictwa radny Ursynowa
Piotr Guział dowiedział się o
prezencie, jaki uczynili stołeczni
rajcy, podniósł larum,
przypominając, że nie zapytano
mieszkańców o zgodę, a ostatnia
większa połać zieleni w dzielnicy
może zostać w samym centrum
zabudowana. Tym alarmem
zmobilizował dużą liczbę
mieszkańców do stawienia
oporu i tak powstało – mające
skądinąd w szeregach gorliwych
katolików – sąsiedzkie

stowarzyszenie Nasz Ursynów,
które wkrótce potem ogłosiło
szerszy program i objęło wraz z
emisariuszami Prawa i
Sprawiedliwości władzę w
dzielnicowym ratuszu, czyniąc
Guziała burmistrzem. 

Co ciekawe, krytykujący
wcześniej poczynania
ursynowskiej Platformy

Obywatelskiej aktywiści Naszego
Ursynowa w sprawie terenu pod
Kopą znaleźli na szczeblu
ogólnomiejskim
nieoczekiwanego sojusznika w
osobie pełniącej od 2006 z
ramienia PO funkcję prezydenta
stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz.
To ona zaproponowała
Kościołowi, by zrezygnował z
ursynowskich planów i zwrócił
miastu grunty przy Końskim
Jarze, oferując w zamian dwie o
wiele więcej warte działki przy
ul. Karlińskiego na Woli i Księcia
Bolesława na Bemowie, gdzie w
prowizorycznym pomieszczeniu
Archidiecezja zdążyła już
zbudować nową świątynię. Od
strony czysto materialnej Kościół
dobrze wyszedł na tej roszadzie,
jakkolwiek mieszkańcy owych
dwu dzielnic również protestują,
bo woleli mieć w okolicy teren
zielony. Ursynów może jednak
odetchnąć, co potwierdził nam
rzecznik pani prezydent Bartosz
Milczarczyk, gwarantując, że
zamianie gruntów nadano już
niezbędny charakter prawny. 

Ursynowski Hektor Piotr
Guział – dziś członek Rady
Warszawy – nie byłby sobą,
gdyby nie skrytykował i tego
rozwiązania, chociaż jest ono w
zasadzie po jego myśli:

– Z jednej strony cię cieszę, z
drugiej jednak muszę
powiedzieć, że to dla stołecznego
samorządu pyrrusowe
zwycięstwo. Kościół negocjował
zamianę przez ostatnie trzy lata
i ostatecznie dokonał transakcji
bardzo dla siebie korzystnej, bo
wziął działki warte bodaj 20-30
milionów złotych, a oddał
grunty o kilkakrotnie mniejszej
wartości, na których plan
miejscowego zagospodarowania
wyklucza zabudowę. Moim
zdaniem takie posunięcie władz
miasta ociera się o
niegospodarność.

Nowy burmistrz,
następca Guziała –
Robert Kempa (PO) –

ma już na wstępie swojej
kadencji długoletni, wyjątkowo
drażliwy problem z głowy. Być

może, wzbogacając
infrastrukturę sportowo-
rekreacyjną na „czystym” już od
strony prawnej terenie u
podnóża Kopy i na samej Kopie,
zainstaluje tam znowu wyciąg
narciarski, który rozkradziono
przed laty, gdy zaczęła się seria
bezśnieżnych zim? 

Komentujący kościelno-
miejską wymianę internauci są –
jak zwykle – złośliwi,
zauważając, że choć planowany
kompleks sakralny pod Kopą nie
powstanie, to i tak w obrębie
obejmującego również Służew
dekanatu ursynowskiego
znajduje się aż dziesięć
kościołów (a są też świątynie
poza dekanatem). Szpitala
Południowego natomiast – jak
nie było, tak nie ma. 

R a f a ł  K o s

Wreszcie Archidiecezja Warszawska zwróciła miastu grunty pod Kopą Cwila

Koniec gorszącego sporu z mieszkańcami

Zarządzenie Hanny Gronkiewicz-Waltz
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr

33/2015 z 14 stycznia 2015 r. została wyrażona zgoda na nabycie
przez miasto w trybie art. 23 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 24 i
25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) w drodze
darowizny, od Archidiecezji Warszawskiej, nieruchomości
położonych przy ul. Koński Jar, oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działki nr 45, 46, 47 w obrębie 1-10-01. Obecnie
jest przygotowywana dalsza dokumentacja i po jej zgromadzeniu
zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Nie toczy
się natomiast postępowanie w trybie art. 13 ust. 1 ww. ustawy
o gospodarce nieruchomościami w sprawie zamiany
nieruchomości z Archidiecezją Warszawską.

KKoonnrraadd KKlliimmcczzaakk
IInnssppeekkttoorr

URZĄD M.ST. WARSZAWY
Centrum Komunikacji Społecznej (CK)

Wydział Prasowy
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To jedyna taka impreza nie
tylko w Polsce, ale także w
Europie. 26. Warszawski
Triathlon Zimowy
tradycyjnie wzbudził
olbrzymie zainteresowanie.
Na Stegnach wystartowała
rekordowa liczba 48 drużyn
oraz prawie 200 osób
indywidualnie. 

Najpierw rywalizowano w biegu
terenowym (4 km), a potem w
jeździe na łyżwach (2 km) i na
rowerze (12 km). Tytuły sprzed
roku obronili Bartosz Banach i Paula
Gorycka. Drużynowo wygrał Hotel
Cztery Brzozy Gdańsk z Banachem
w składzie. Starterem honorowym
była panczenistka Natalia
Czerwonka, srebrna medalistka
igrzysk olimpijskich z Soczi. 

- Ten triathlon to coś więcej niż
zwykła impreza sportowa -
podkreślił współorganizator
Warszawskiego Triathlonu
Zimowego Grzegorz Wajs,
organizator LOTTO Poland Bike
Marathon. - Wszyscy uczestnicy
wykazali się niezwykłą ambicją i
sportowym charakterem. Każdy z
nich okazał się prawdziwym
twardzielem.

Najlepszy na Stegnach okazał się
zwycięzca sprzed roku Bartosz
Banach (Hotel Cztery Brzozy Team
Gdańsk). Jeden z najlepszych
polskich kolarzy górskich
wyprzedził na mecie Mikołaja Lufta
i Tomasza Szalę (obaj z Airbike
Triathlon Warszawa).

- Bardzo cenię takie wyzwania,
jak Warszawski Triathlon Zimowy.
W sumie wygrałem tu już czwarty

raz – powiedział Bartosz Banach. -
W zimie nie zawsze można jeździć
na rowerze, więc biegam, a od czasu
do czasu, głównie przed startem w
triathlonie zimowym, zakładam
łyżwy. Impreza na Stegnach była
perfekcyjnie zorganizowana. Za rok
wrócę tu na pewno. 

W rywalizacji kobiet zwyciężyła
Paula Gorycka (4F Scott Racing
Team). Medalistka mistrzostw
świata i Europy w kolarstwie
górskim w Warszawskim
Triathlonie Zimowym wystartowała
drugi raz z rzędu i ponownie
okazała się najlepsza. Za
podopieczną trenera Andrzeja
Piątka finiszowały Klaudia Czabok

i Aleksandra Klimczak (obie z WKK
Warszawa).

Ta impreza ma swój
niepowtarzalny klimat, świetną
atmosferę i doskonałą organizację -
powiedziała Paula Gorycka,
uczestniczka igrzysk olimpijskich w
Londynie. - Start na Stegnach był
dla mnie znakomitym
urozmaiceniem treningu w
przygotowaniach do nowego
sezonu kolarskiego. 

Rywalizację indywidualną
poprzedziła drużynowa. W
rekordowej stawce 48 zespołów
triumfował Hotel Cztery Brzozy
Team Gdańsk (Michał Czapiński,

Mateusz Zdanowicz, Bartosz
Banach), przed Entre.pl Team
Warszawa (Jakub Pudełko, Tomasz
Czechoski, Adrian Kucharek) i
Airbike Triathlon Team Warszawa
(Mateusz Kaźmierczak, Mikołaj
Luft, Tomasz Szala).

26. Warszawski Triathlon
Zimowy został zorganizowany
przez Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA oraz
Poland Bike przy współpracy z
Fundacją Sport.

WWiięęcceejj nnaa
wwwwww..ttrriiaatthhlloonnzziimmoowwyy..ppll ii
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//WWaarrsszzaawwsskkii..TT
rriiaatthhlloonn..ZZiimmoowwyy

Zaproszenie 
do brydża 
i nie tylko

W dniu 27.01.2015 r /wtorek/ o godz. 17.30 w
NOK ul Na Uboczu 3, przed I turniejem IX
Mistrzostw Ursynowa w 2015 r. odbędzie się
uroczyste podsumowanie VIII Mistrzostw
Ursynowa o Puchar Burmistrza w 2014 roku.
Mistrzostwa Ursynowa cieszą się niesłabnącą
popularnością nie tylko na Ursynowie! W
Mistrzostwach brali udział arcymistrzowie
międzynarodowi, mistrzowie świata, Europy i
Polski w tym Janusz Połeć, Jerzy Russyan,
Krzysztof Buras, Ewa Miszewska, Apolinary
Kowalski – z Ireną i Janem Chodorowskimi na
czele! 

Startowało w 11 Turniejach prawie 1300
zawodników, w tym 67 pań /ciągle za mało?!! W
klasyfikacji „długofalowej”, po pasjonującej walce,
wygrał zawody , zdobył tytuł Mistrza Ursynowa i
Puchar Burmistrza za 2014 r. Krzysztof Kobyliński
przed Adamem Suwikiem i Sylwestrem
Cieślakiem. Tytuł najlepszego ursynowianina
wywalczył Roman Krzemień, a najlepszą
zawodniczką Mistrzostw została, drugi raz z rzędu
Irena Chodorowska.

Zgodnie z Regulaminem Mistrzostw, laureaci
otrzymają puchary i nagrody rzeczowe, a wręczy
je przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy!

Na podkreślenie zasługuje poziom prowadzenie
tych rozgrywek przez doświadczoną parę
sędziowską PZBS Arkadiusza Ciechomskiego i
Włodzimierza Rutkowskiego oraz zaangażowanie
w przygotowanie sal do gry przez pracowników
Natolińskiego Ośrodka Kultury i osobiste dyrektora
Piotra Jańca!

Zapraszamy na kolejne Turniej ,szczególnie
młodzież i PANIE, które zawsze prowadzone są w
ostatni wtorek miesiąca o godz. 17.45. Zapisy u
sędziów przed zawodami .Ze względu na
konieczność przestrzegania przepisów p. poż. ilość
miejsc jest ograniczona .

KKiieerroowwnniikk SSeekkccjjii BBrryyddżżaa NNOOKK SSttaanniissłłaaww WWzzoorreekk

26. Warszawski Triathlon Zimowy na Stegnach

Banach i Gorycka znów najlepsi
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Właśnie ruszyła kolejna
edycja procesu budżetu
partycypacyjnego, czyli
idei, w której to my –
mieszkańcy –
bezpośrednio decydujemy
o sposobie wydatkowania
dzielnicowych środków.
Do 17 lutego każdy z nas
może złożyć swój własny
projekt, który później
zostanie poddany pod
głosowanie. 

Mimo że budżet
partycypacyjny jest przez
niektórych określany mianem
„zabawki”, której wpływ na
rzeczywistość jest znikomy, to
wciąż warto wziąć udział. w jego
tworzeniu Argumentów za tym
przemawiających jest co
najmniej kilka.

Bazując na
doświadczeniach z
ubiegłego roku, w

obecnej edycji wprowadzono
kilka istotnych zmian. Dla
przypomnienia – w wyniku
czerwcowego głosowania cała
ubiegłoroczna pula (3 miliony
złotych) przypadła na

Ursynowie projektowi budowy
ośrodka wsparcia dla osób z
niepełnosprawnościami.
Niezależnie od niewątpliwej
potrzeby istnienia takiej
placówki, ten wynik wywołał
sporo kontrowersji. Jedną z
nich był wtręt radnej rządzącej
wówczas koalicji, po którym
urzędnicy zmienili pierwotnie
negatywną ocenę formalną
projektu. Kwestia weryfikacji
formalnej wzbudzała zresztą
wątpliwości wśród wielu
projektodawców, ponieważ co
drugi projekt został przez
urząd odrzucony, a ocena była
często dokonywana dość
arbitralnie.

Aby ustrzec się tych
błędów w obecnej
edycji, proces

formalnej weryfikacji
projektów istotnie zmieniono.
W razie zastrzeżeń
projektodawcy będą wzywani
przez urząd do wprowadzenia
zmian w projekcie, w czym
będą im pomagać urzędnicy.
Co więcej, tym razem do
rozdysponowania jest

dwukrotnie wyższa kwota (6,1
mln złotych), ale podzielona
na kilka obszarów: Zielony
Ursynów, Ursynów Wysoki
Północny, Ursynów Wysoki
Południowy oraz pulę
ogólnodzielnicową.
Wprowadzono również
maksymalną wartość projektu
w wysokości miliona złotych.
To wszystko powoduje, że
niemożliwe jest „zgarnięcie”
całej puli przez jeden projekt.

Teraz wszystko jest w
naszych rękach. Gorąco
zachęcam, aby zgłaszać

swoje projekty – wszak bez nich
samo głosowanie byłoby
bezprzedmiotowe, a niewielki
wybór propozycji z pewnością
nie wpłynie dobrze na
frekwencję. To właśnie nasze
zainteresowanie będzie
świetnym sygnałem dla
rządzących, że warto pytać
mieszkańców o zdanie. A to z
kolei, szczególnie w dobie
Internetu, powinno być
priorytetem przy wszelkich
działaniach. Choć w ramach
budżetu partycypacyjnego nie

wybudujemy nowej szkoły,
szpitala lub kanalizacji, to
możemy skutecznie zmienić
naszą najbliższą okolicę za
sprawą nowego placu zabaw,
remontu chodnika czy też zajęć
dodatkowych dla dzieci. 

Już samo złożenie
projektu, nawet w
przypadku jego

odrzucenia, jest niezwykle
cenne. Bo powstaje świetna baza
pomysłów, z której mogą czerpać
włodarze naszej dzielnicy – w
końcu to my najlepiej wiemy, co
jest potrzebne w naszym
sąsiedztwie, z czego urzędnicy i
radni mogą sobie nawet nie
zdawać sprawy. Proces składania
projektów jest bardzo prosty i
nie wymaga specjalistycznej
wiedzy, a obecnie trwają
konsultacje członków zespołu
ds. budżetu partycypacyjnego,
którzy mogą wyjaśnić wszelkie
wątpliwości. Dlatego weźmy
sprawy w swoje ręce i razem
zmieńmy Ursynów!

Antoni Pomianowski
Prezes zarządu Inicjatywy
Mieszkańców Ursynowa

PPAASSSSAA:: CCzzyy jjaakkoo nniieeddaawwnnyy
bbuurrmmiissttrrzz UUrrssyynnoowwaa oocceenniiaa ppaann
ppoozzyyttyywwnniiee ddzziiaałłaanniiaa nnoowwyycchh
wwłłaaddzz ddzziieellnniiccyy,, wwsszzaakk jjuużż nnaa
wwssttęęppiiee kkaaddeennccjjii cchhwwaalliiłł ppaann
sswweeggoo nnaassttęęppccęę RRoobbeerrttaa KKeemmppęę
zz PPllaattffoorrmmyy OObbyywwaatteellsskkiieejj......??

PPIIOOTTRR GGUUZZIIAAŁŁ:: Niestety, po
sesji budżetowej rady miasta
muszę powiedzieć, że burmistrz
Kempa wraz z pozostałymi
członkami zarządu mocno mnie
rozczarował. Ze swojej strony
nie zaproponował bowiem ani
jednej poprawki i w tej sytuacji
przyjęto wyłączeni te, o które
wystąpił jeszcze zarząd
kierowany przeze mnie. 

CCzzyyżżbbyy ppoozzyyttyywwnnee zzmmiiaannyy ww
bbuuddżżeecciiee ddzziieellnniiccyy nnaalleeżżaałłoo
zzaatteemm uuzznnaaćć zzaa ppaannaa ssuukkcceess oorraazz
ppaannaa ssąąssiieeddzzkkiieejj ffoorrmmaaccjjii NNaasszz
UUrrssyynnóóww,, wwssppoommaaggaanneejj pprrzzeezz
PPiiSS??

Inaczej tego traktować nie
sposób, mogę nawet podać
dokładne daty sporządzenia
naszych wniosków. Choćby tego
z 17 grudnia 2014, dotyczącego
przywrócenia 13 mln 300
tysięcy złotych
niewykorzystanych w ubiegłym
roku z powodu przeciągnięcia
procedur. Albo tego z 14
października, tyczącego siedmiu
milionów złotych na wykup
gruntów pod planowane
przedłużenie ulicy Ciszewskiego,

mającej ewentualnie połączyć
Ursynów z Wilanowem. Radni
PO wstrzymali się wówczas od
głosu. Tak samo – już jako zarząd
– wnioskowaliśmy 10
października o dopisanie 6 mln
700 tysięcy na wykup gruntów
pod budowę ulicy Projektowanej
dla osiedla Marvipol na odcinku
od Taborowej do Łączyny. W
2012 zawarliśmy odpowiednią
umowę z Marvipolem, który w
2014 przekazał tę kwotę w
ramach swoistego partnerstwa
publiczno-prywatnego.

CCzzyy zzaatteemm ww nniieekkttóórryycchh
mmeeddiiaacchh uukkaazzyywwaałłyy ssiięę
iinnffoorrmmaaccjjee zzaakkłłaammuujjąąccee
rrzzeecczzyywwiissttoośśćć??

Najwidoczniej tak. Bo owe
poprawki budżetowe wynikały
z rutynowej procedury, która nie
pozwala na przerwanie już
rozpoczętych zadań. Dobrze
pamiętam, że gdy sam
zaczynałem burmistrzowską
kadencję, wystąpiłem na tej
zasadzie o przywrócenie 16
milionów niewykorzystanych
środków, chociaż powinien to
był uczynić już mój poprzednik.

Kiedy Platforma Obywatelska
przejmowała w grudniu na
Ursynowie władzę, zapowiadała, że
jej rządy będą oznaczały dużo
lepsze czasy dla dzielnicy. 

Przede wszystkim więcej inwestycji,
uchwalenie planów zagospodarowania
przestrzennego dla całego Ursynowa,
uregulowanie kwestii użytkowania
wieczystego i własności nieruchomości,
wzorowe stosunki na linii dzielnica-miasto,
sprawne zarządz[RTF bookmark start:
_GoBack][RTF bookmark end:
_GoBack]anie. 

Wszystko to ma być zrealizowane dzięki
temu, że władze w mieście praktycznie
samodzielnie dzierży Platforma, a dzielnica
będzie zarządzana przez sprawdzonych
menedżerów partyjnych, którzy dzięki
legitymacji partyjnej zyskają przychylność
prezydenta Warszawy. 

Minął miesiąc od wyboru nowego
burmistrza i oczywiście nie
można kategorycznie stwierdzić,

czy tak właśnie będzie, gdyż upłynęło za
mało czasu, ale można już nabrać
poważnych wątpliwości. Z doświadczenia
przecież wiemy, że politycy Platformy
Obywatelskiej wiele obiecują, a później z
tych obietnic niewiele wychodzi. Pierwszy
test mamy za sobą. Nie przebiegł on
pomyślnie. 

Dotyczył on wyboru władz dzielnicy.
Koalicji zbudowanej z radnych PO,
Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa i
uciekinierki ze stowarzyszenia Nasz
Ursynów (Teresy Jurczyńskiej-Owczarek)
nie udało się wybrać zarządu do połowy
stycznia, więc zarząd został wskazany przez
prezydenta Warszawy, a więc nawet nie
posiada on legitymizacji rady do rządzenia.
Natomiast wniosek o odwołanie
przewodniczącej Rady Dzielnicy Katarzyny
Polak, złożony przez PO, nie został
przegłosowany, ponieważ krucha koalicja
nie miała trzynastu potrzebnych do tego
głosów. Tym ostatnim głosem miał być głos
Tomasza Menciny, nominowanego jednak
dzień przed głosowaniem na burmistrza
Bielan. Już na starcie poważnie
zaszwankowała wymiana informacji
pomiędzy panią prezydent Hanną
Gronkiewicz-Waltz a radnymi z
ursynowskiej Platformy. Nominując
Tomasza Mencinę na burmistrza,
uniemożliwiono mu głosowanie, gdyż w
tym momencie stracił on mandat radnego.
Tym samym doprowadzono do paraliżu
pracy Rady Dzielnicy. Oliwy do ognia
dolano, gdy były radny Tomasz Mencina

chciał wziąć udział w głosowaniu, a pani
prezydent, by mu to umożliwić, zmieniła
zarządzenie, które dzień przed głosowaniem
13 stycznia weszło w życie (ex post
zmieniono termin jego wejścia w życie z12
na 14 stycznia). 

Drugi test dotyczył załącznika
budżetowego dzielnicy Ursynów.
Działania nowych władz w tej

materii są – moim zdaniem –
rozczarowujące. Według mojej wiedzy, nowe
władze nie złożyły otóż żadnych własnych
wniosków budżetowych. Co prawda, do
budżetu dzielnicy dodano 7 mln złotych na
wykup gruntów pod ulicę Ciszewskiego-bis,
która ma połączyć Ursynów z Wilanowem,
ale należy mieć na uwadze, że był to wniosek
poprzednich władz (przygotowany i
przedstawiony przeze mnie na Komisji
Architektury, następnie zaś przegłosowany
przez Radę Dzielnicy w dniu 14
października, uchwała nr 309, PO
wstrzymała się wtedy od głosu). Pozyskanie
środków na ten cel bardzo cieszy, ale jest to
jednak umiarkowany sukces, bo inwestycja
nadal jest zaplanowana dopiero na lata
2020-2023. 

Mam nadzieję, że nie jest za późno, by ją
uratować. O budowę tej drogi zabiegamy
od lat, ale może się to stać nierealne. Od
dawna znany jest bowiem fakt, że w pasie
pod nią zarezerwowanym może zostać
wydane pozwolenie na budowę, która by
inwestycję zablokowała. Twa więc wyścig
z czasem. 

W poprzedniej kadencji apelowaliśmy w
tej sprawie do władz miasta ponad osiem
razy. Gdyby miasto nie przekazało tych
środków, byłoby to całkowicie
niezrozumiałe. Z kolei przywrócenie
środków pod budowę dróg
niezrealizowanych w 2014 r. (Pileckiego,
Baletowa) to rzecz standardowa. Te
inwestycje zostały już wcześniej rozpoczęte
i potrzebę przesunięcia ich na ten rok zgłosił
również poprzedni zarząd. Chwalenie się
tym to po prostu czysta propaganda. 

Biorąc pod uwagę te dwie sprawy: wybór
władz dzielnicy i uchwalanie załącznika
budżetowego dla dzielnicy, realne działania
nowych władz traktujemy li tylko jako
pozostające na etapie zapowiedzi. Jak na razie
mamy do czynienia z typowymi zagrywkami
PR-owymi, bo i nie widać nowej jakości w
rządzeniu, i brak autorskich wniosków
zarządu do budżetu jest wymowny.
Nieumiejętność przeprowadzenia sprawnej
procedury wyboru zarządu i
przewodniczącego Rady Dzielnicy, a przy tym
próba naginania procedur do granicy
wytrzymałości, a nawet działania poza nimi to
poważne uchybienia, które kompromitują
ursynowski samorząd. Pozostaje mieć
nadzieję, że standard pracy nowej koalicji
poprawi się i że zadeklarowane przez nowe
władze inwestycje i inne obietnice zostaną
zmaterializowane i że nie będą to tylko puste
obietnice lub nieuczciwe przypisywanie sobie
zasług za działania władz poprzednich. 

Piotr Skubiszewski (Nasz Ursynów)

Antoni Pomianowski: razem zmieniajmy Ursynów

Zalety budżetu partycypacyjnego

Piotr Skubiszewski krytycznie o nowej władzy Ursynowa

Platforma Obywatelska i puste obietnice?

Obrona Piotrogrodu?
Wprawdzie występujący obecnie w roli krytyków nowej władzy

na Ursynowie Piotrowie Guział i Skubiszewski mają w swoich
wypowiedziach sporo racji, to jednak powinni dać burmistrzowi
Robertowi Kempie i jego otoczeniu trochę czasu na wykazanie się
umiejętnościami. Żeby krytyczne słowa wspomnianej dwójki nie
wyglądały przypadkiem na rundę rewanżową po politycznej
przegranej albo po prostu desperacką „obronę Piotrogrodu”. Mimo
pewnych potknięć przedstawicieli Platformy Obywatelskiej u progu
kadencji (gafa ze statusem Tomasza Menciny!) można śmiało
liczyć, że w nadchodzącym czteroleciu nastąpi płynna transmisja
uprawnień i środków pieniężnych na linii ratusz miejski – dzielnica,
bowiem wszystko będzie się w zasadzie odbywać w obrębie jednej
partii – PO, której reprezentantom powinni jednak patrzeć na ręce
przede wszystkim wyborcy. A opozycja, jak to opozycja, zawsze
znajdzie dziurę w całym. R a f a ł  K o s

Trzy pytania 
do Piotra 
Guziała, 
radnego
Warszawy
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Tylu chętnych, ilu
zgromadził pokaz
pełnometrażowego filmu
dokumentalnego
Krzysztofa Magowskiego
o Czesławie Niemenie
„Sen o Warszawie”, w
Kinie Dokumentu w Domu
Sztuki SMB „Jary” dawno
nie widziano. 

Widownia zapełniła się do
ostatniego miejsca.

Trudno się dziwić. Jeden z
dwóch kierowników produkcji
filmu, Antoni Sambor (drugim
jest Witold Będkowski)
powiedział, że przed projekcją,
że podobna sytuacja ma
miejsce na większości
specjalnych pokazów „Snu o
Warszawie”. Ale olbrzymie
zainteresowanie filmem
Magowskiego, notabene
mieszkańca Ursynowa, bierze
się przede wszystkim z tego,
że jest to istotnie świetnie
zrealizowany dokument, który
ogląda się jak najlepszą fabułę,
śledząc z zapartym tchem losy
bohatera. Pod koniec filmu
Niemen staje się postacią na
tyle nam bliską, że kiedy
dochodzi do jego śmierci i
pogrzebu, na sali chyba nie ma
widza, który by się nie

wzruszył. Wielu z nich otwarcie
się do tego przyznaje.

Seans w Domu Sztuki został
zorganizowany w dniu, w
którym przypadła jedenasta
rocznica śmierci Niemena: 17
stycznia. Film został przyjęty
gromkimi brawami, a potem,
na spotkaniu z twórcami, w
którym, obok Będkowskiego i
Sambora, wziął udział
Krzysztof Magowski (spieszył
się na nie aż ze Świebodzina,
zdążył) oraz współscenarzysta
Tadeusz Skliński,
rozpamiętywano legendarne
koncerty Niemena. Nie
wszystkie przecież zmieściły
się w „Śnie o Warszawie”, choć
Magowskiemu udało się
wydobyć z archiwów nie jedną
perełkę.

Perełką jest także strona
wizualna filmu, za którą
odpowiadał operator Maciej
Magowski.

Pokaz w Domu Sztuki został
zorganizowany wspólnie ze
Studiem Filmowym
Kalejdoskop, a sfinansowany
ze środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy. Partnerem
pokazu było Stowarzyszenie
Filmowców Polskich.

R K

Wyśniony seans - na kanwie filmu o Czesławie Niemenie
Kino Dokumentu w Domu Sztuki przy Wiolinowej

Krajobraz ruin po wyzwoleniu Warszawy

Tak 70 lat temu wyglądała
wyzwolona spod okupacji
niemieckiej stolica Polski
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W ślad za Prokuraturą
Generalną – nagłośnioną przez
„Passę” kontrowersyjną sprawą
przekazania spadkobiercom
byłego właściciela atrakcyjnej
nieruchomości przy ul. Narbutta
60 zainteresowała się również
telewizja. 

WWśśrrooddęę 2211 ssttyycczznniiaa przed
budynek na Narbutta
zajechał wóz transmisyjny.

Sprawie zwrotu tej nieruchomości
poświęcono emitowany na żywo w TVP
Info i cieszący się dużą oglądalnością
program “To jest temat”. Mimo
zaproszenia wysłanego przez
dziennikarza prowadzącego nie przybył
żaden reprezentant Biura Gospodarki
Nieruchomościami, natomiast Urząd
Dzielnicy Mokotów wysłał na rzeź
rzecznika prasowego Jacka
Dzierżanowskiego, który osaczany
pytaniami nie potrafił w sposób
merytoryczny wyjaśnić wielu
kluczowych kwestii. Telewidzowie nie
doczekali się na przykład odpowiedzi,
dlaczego mimo posiadania wiedzy o
roszczeniach do nieruchomości Narbutta
60 urząd dzielnicy Mokotów przez
prawie 15 lat pompował w remonty
budynku publiczne pieniądze. Dzięki
telewizyjnemu programowi
telewidzowie dowiedzieli się, że w
sprawie prowadzone jest postępowanie
prokuratorskie i do czasu jego
zakończenia miasto wstrzymało
wykonanie decyzji o zwrocie
nieruchomości. Dobrą wiadomością jest
także to, że w przypadku ewentualnego
zwrotu lokatorzy budynku Narbutta 60
lokatorzy będą mieli prawo do ubiegania
się poza kolejnością o komunalne lokale
zastępcze.

OOkkoonnttrroowweerrssyyjjnneejj ddeeccyyzzjjii
prezydent Warszawy o zwrocie
(przyznaniu prawa własności

czasowej) spadkobiercom byłego
właściciela nieruchomości przy ul. Narbutta
60 piszemy w Passie nieprzerwanie od
sierpnia ubiegłego roku. Wszystko
wskazuje na to, że decyzja stołecznego BGN

nr 197/GK/DW/2014 z dnia 26.05. 2014,
wydana w imieniu prezydent Warszawy,
obarczona jest wadą prawną i opiera się
na sporządzonym w nader niejasnych
okolicznościach akcie notarialnym,
stanowiącym podstawę roszczenia. W
decyzji widnieje m. in. zapis “...z tytułu
nabycia (działki przy ul. Narbutta 60 przez
Jerzego R.) na mocy aktu kupna z dnia 11
stycznia 1947 r., zeznanego w kancelarii
Bronisława Czernica, notariusza w
Warszawie”. Jest to ewidentna nieprawda,
bowiem z aktu notarialnego wynika w
sposób niezbity, iż nie był on “zeznany” w
kancelarii, lecz poza nią.

DDookkuummeenntt zzoossttaałł ssppiissaannyy nniiee
pprrzzeezz nnoottaarriiuusszzaa CCzzeerrnniiccaa, lecz
przez kogoś o nazwisku

Anyżewski, podającego się za jego
zastępcę. Poza tym Anyżewski posłużył
się okrągłą pieczęcią notariusza Czernica,
co nie było i nie jest praktykowane w
żadnym notariacie. Akt został
sporządzony w budynku, który wówczas
był stertą gruzów (z opisu urzędnika
magistratu: “dach spalony, strop nad
poddaszem zniszczony, mieszkania
wypalone, zachowana część
pomieszczeń w suterenach”). Nasuwają
się zasadnicze pytania, na które
urzędnicy BGN nie starali się znaleźć
odpowiedzi: czy w notariacie w
obecności notariusza nie byłoby
wygodniej i bezpieczniej? Czemu ważny
dokument spisywano w piwnicy
zrujnowanej kamienicy bez obecności
notariusza, choć droga z kamienicy do
notariatu była dokładnie taka sama, jak
z notariatu do kamienicy? Mając do
czynienia z tak podejrzanym
dokumentem urzędnicy BGN byli
zobowiązani do zachowania szczególnej
staranności i rzetelnego zweryfikowania
go. Nie uczyniono tego, uchybiając w ten
sposób elementarnym obowiązkom
służbowym. A decyzja skutkuje
przekazaniem osobom prywatnym
majątku komunalnego wielkiej wartości. 

KKoolleejjnnyymm eelleemmeenntteemm jest kwestia
prawna, którą powinien
rozstrzygać sąd, a nie urzędnicy

BGN: czy Marian Lewandowski i
obywatelka Szwecji Wanda Maria Alme
(zbywający) mieli prawo sprzedać w
styczniu 1947 r. Jerzemu R. (osobie
prywatnej) nieruchomość, która
formalnie nie była już ich własnością,
ponieważ na mocy dekretu z 1945 r. stała
się własnością gminy Warszawa? Z naszej
wiedzy, pochodzącej od osób zawodowo
zajmujących się kwestiami zwrotów,
wynika, że nie. Lewandowski i Alme
mogli zbyć jedynie roszczenia do
nieruchomości, ponieważ działka została
w 1945 r. skomunalizowana. Im
dokładniej przeglądamy dokumentację
sprawy, tym więcej mnoży się
wątpliwości. Ostatnio dopatrzyliśmy się,
że w decyzji prezesa Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 1998
r., dającej spadkobiercom Jerzego R.
prawo do roszczenia, właścicielką
nieruchomości Narbutta 60 była do
października 1945 r. Michalina
Czarnecka. Skoro państwo odebrało
nieruchomość pani Michalinie
Czarneckiej i formalnie stało się
właścicielem działki, skąd w akcie
notarialnym z 1947 r. znalazły się
nazwiska Lewandowskiego i Alme
figurujących jako... właściciele? Czyżby
wcześniej skomunalizowana, a więc
formalnie państwowa nieruchomość,
była w czasie zaledwie 15 miesięcy
przedmiotem nie jednej, lecz kilku
transakcji z udziałem osób, które nie
miały w 1947 r. tytułu prawnego do niej?

WW11995555 rr.. nnaa ddzziiaałłccee NNaarrbbuuttttaa
6600 powstał
pięciokondygnacyjny

budynek z 14 mieszkaniami. Cztery z nich
zostały wykupione, zaś 10 stanowi
własność miasta, co daje miastu aż 71
proc. udziałów w tamtejszej wspólnocie
mieszkaniowej. Jeśli decyzja prezydent
Warszawy zostanie utrzymana w mocy,
nowi właściciele będą mogli przejąć
działkę pod budynkiem dopiero po
wykupieniu od miasta 10 mieszkań
komunalnych. W decyzji z maja 2014 r.
widnieje m. in. zapis: “Podstawą ustalenia
ceny będzie wartość części budynku
określona w operacie szacunkowym

sporządzonym przez rzeczoznawcę
majątkowego”. Ważne tu jest słowo
“będzie”, co należy rozumieć, że operat
dopiero miał zostać sporządzony w celu
zawarcia aktu notarialnego. Okazuje się
jednak, że operat przygotowano już rok
wcześniej. Zapewne z troski i urzędniczej
zapobiegliwości...

ZZaajjrrzzyyjjmmyy ddoo tteeggoo,, sporządzonego
na zlecenie dzielnicy Mokotów
dokumentu, który po

interwencjach lokatorów nagle zniknął z
akt sprawy. My go mamy w redakcyjnym
archiwum (patrz kserokopia). 10
mieszkań o łącznej powierzchni 466 m
kw. wyceniono łącznie na 1.885.090 zł,
co oznacza, że metr kwadratowy w jednej
z najlepszych lokalizacji Warszawy, w
wyremontowanym kameralnym
budynku kosztuje przeciętnie ok. 4 tys. zł.
To kamyk do ogródka Urzędu
Skarbowego, który szarego zjadacza
chleba bez litości ściga w przypadku
zaniżenia ceny w akcie kupna/sprzedaży.
Choć już w 1999 r. Urząd Dzielnicy
Mokotów posiadł wiedzę, że do budynku
jest roszczenie, wpompował z tytułu
posiadania 71 proc. udziałów górę
pieniędzy w jego modernizację. Kto
personalnie za tym stoi, trzeba będzie
ustalić. Wiemy bowiem, że notorycznie
utyskujący na brak środków na remonty
komunalnego zasobu Mokotów dawno
wstrzymał modernizowanie budynków
objętych roszczeniami. Remontowano
doraźnie wyłącznie w przypadku
zagrożenia życia mieszkańców, czy np.
przeciekających dachów, choć w
kamienicy przy ul. Gagarina 17 woda
lała się mieszkańcom na głowy całymi
miesiącami. 

WWtteejj sspprraawwiiee należy oddzielić
od siebie działalność urzędu
miasta i urzędu dzielnicy

Mokotów, choć wiadomo, że pozbawione
kompetencji dzielnice chodzą na pasku
stołecznego ratusza. Miasto, konkretnie
BGN, odpowiada za wydanie wadliwej
decyzji administracyjnej, opartej na
sporządzonym w podejrzanych i
niejasnych okolicznościach akcie

notarialnym z 1947 roku. Władze
dzielnicy Mokotów zaś powinny zostać
rozliczone za dziwną i niespotykaną w
dobie kryzysu beztroskę w
wydatkowaniu publicznego grosza na
remonty kamienicy objętej roszczeniem. 

TTyyggooddnniikk PPaassssaa nie jest medium
szukającym sensacyjnych
newsów. Koncentrujemy się

raczej na obronie mieszkańców przed
pazernym urzędem i bezdusznymi, a
często nieuczciwymi urzędnikami
samorządowymi. Tak jest w przypadku
nieruchomości Narbutta 60, której
mieszkańcy znaleźli się w sytuacji nie do
pozazdroszczenia. Mechanizm zwrotów
w naszym kraju jest zawsze taki sam. Po
przekazaniu budynku spadkobiercom
byłego właściciela szczęśliwiec ten
wprowadza maksymalne stawki z tytułu
opłat na fundusz remontowy, co skutkuje
radykalnymi podwyżkami opłat
czynszowych. Na taki manewr pozwala
mu ustawa. Chodzi o szybkie pozbycie się
lokatorów z komunalnych dotychczas
mieszkań. Ale zagrożeni są również
lokatorzy, którzy zdołali przed zwrotem
wykupić od gminy swoje mieszkania. Ich
również obowiązuje bowiem stawka
czynszu ustalona przez nowego
właściciela. W przypadku zaległości
czynszowych sprawa idzie do sądu, po
wyroku mamy stosowny wpis do
hipoteki, wchodzi komornik i w efekcie
następuje wyprowadzka na ulicę.

DDllaatteeggoo pprrzzyy zzaakkuuppiiee mmiieesszzkkaanniiaa
nnaa rryynnkkuu wwttóórrnnyymm należy
wykonać dwie podstawowe

czynności: sprawdzić czy do budynku
nie ma roszczeń i jaka jest liczba
wykupionych mieszkań. Jeśli jest ich
ponad 50 proc. można zaryzykować,
bo nawet w przypadku wystąpienia
roszczeń po fakcie i zwrocie części
nieruchomości nowy właściciel nie
będzie mógł działać wedle własnego
widzimisię, gdyż nie będzie miał
większości udziałów we wspólnocie. W
przypadku Narbutta 60 większość
udziałów (71 proc.) przejdzie w ręce
spadkobierców, więc wszyscy bez
wyjątku lokatorzy znajdą się na ich
łasce.

BBrraakk uussttaawwyy rreepprryywwaattyyzzaaccyyjjnneejj
toczy Polskę niczym rak. Gminy
muszą zwracać dawnym

właścicielom zabrane im przez państwo
w czasach PRL nieruchomości albo je od
nich odkupować. Największy problem
stanowią tereny, na których znajdują się
budynki użyteczności publicznej – szkoły,
przedszkola, szpitale, itp. Zwroty
stołecznych nieruchomości byłym
właścicielom, spadkobiercom byłych
właścicieli, a najczęściej osobom
skupującym roszczenia, stają się zmorą
Warszawy. Nad wieloma decyzjami unosi
się odór korupcji, dostęp do informacji o
wysuwanych roszczeniach ma mała
grupa osób zarabiająca krocie po
wykupieniu tych roszczeń od
spadkobierców byłych właścicieli, którzy
często nie wiedzą co mają i jaką to
przedstawia wartość. 

OOssttaattnniioo ssttoołłeecczznnee mmeeddiiaa hhuucczzaałłyy
oo pprrzzyyppaaddkkuu JJaakkuubbaa
RRuuddnniicckkiieeggoo,, byłego zastępcy

dyrektora Biura Gospodarki
Nieruchomościami w Urzędzie m. st.
Warszawy. W 2011 r. roszczenia do
atrakcyjnej kamienicy przy ul.
Kazimierzowskiej 34 na Starym
Mokotowie przejęli rodzice pana
wicedyrektora. W styczniu 2013 r.
Rudnicki zrezygnował z pracy w urzędzie
i odkupił od rodziców roszczenie. W

czerwcu miał już w ręku decyzję o zwrocie
nieruchomości. Rudnicki piastował
kluczowe stanowisko w mieście, osobiście
wydawał tzw. decyzje zwrotowe.

BBrraakk uussttaawwyy rreepprryywwaattyyzzaaccyyjjnneejj
stworzył idealne warunki do
działanie różnego rodzaju

mętom - kombinatorom, oszustom i
fałszerzom, a z biur i wydziałów
miejskich urzędów uczynił
administracyjne bagno. Oddaje się
nieruchomości na potęgę, tłumacząc
obłudnie, że tak stanowi prawo.
Jednocześnie roszczenia nie są
dokładnie weryfikowane, a powinny
być, bo wiele z nich jest bezzasadnych,
a setki mają wręcz kryminalne podłoże.
W Krakowie z ponad tysiąca kamienic,
którymi w 1989 r. zarządzało miasto,
około 600 przeszło w prywatne ręce, w
wielu przypadkach za grosze. Oszuści
przedstawiając fałszywe akty notarialne
stawali się właścicielami kamienic. W
przestępczy proceder zamieszani są
urzędnicy sądowi i miejscy, a nawet
notariusze. Prowadzone postępowania
dotyczą ponad 40 kamienic, ale
policjanci z CBŚ twierdzą, że jest to tylko
wierzchołek góry lodowej.

WWllaattaacchh 11994477 - 7711 PPRRLL
zzaawwaarrłłaa zz 1144 kkrraajjaammii tak
zwane umowy

indemnizacyjne, przekazując im
zadośćuczynienie w gotówce i
surowcach za znacjonalizowane w
ludowej Polsce mienie należące do
obywateli tych krajów. W ten sposób
zamknięto wielu spadkobiercom byłych
właścicieli drogę do dochodzenia
roszczeń od polskiego rządu. Na mocy
umów spłaciliśmy roszczenia tych
właścicieli nieruchomości w
przedwojennej Polsce, którzy
wyemigrowali i w momencie
nacjonalizacji posiadali obce
obywatelstwo. W sprawie Narbutta 60
jedną ze zbywających w styczniu 1947
r. była obywatelka Szwecji. Na to
również nie zwrócili uwagi urzędnicy
BGN, choć katalog nazwisk z zamkniętą
drogą do roszczeń jest bardzo blisko, w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

PPrreezzyyddeenntt KKrraakkoowwaa JJaacceekk
MMaajjcchhrroowwsskkii,, przerażony skalą
oszustw popełnianych w

postępowaniach o zwroty
nieruchomości, sformował w swoim
czasie 7-osobowy zespół urzędników,
którzy mają ustalić, które nieruchomości
objęte są układami indemnizacyjnymi.
Urzędnicy znaleźli aż 70 nieruchomości
objętych jednym tylko z dwunastu
układów, dzięki czemu miasto mogło
odrzucić roszczenia na kwotę kilkuset
milionów złotych! Zespół nadal pracuje.
W Warszawie urzędnicy nie zasięgają
języka w MSZ, więc do dzisiaj nie
wiadomo, ile stołecznych nieruchomości
objętych jest układami
indemnizacyjnymi oraz ile w związku z
tym można zaoszczędzić, nie uznając
wysuwanych roszczeń. Kamienice oddaje
się po tak zwanym uważaniu, podając
tę samą podstawę prawną.

CCzzeemmuu kkoolleejjnnee rrzząąddyy ii ppaarrllaammeennttyy
z takim obrzydzeniem
podchodzą do uchwalenia

ustawy reprywatyzacyjnej? Pozostałe
kraje postsocjalistyczne – z wyjątkiem
Ukrainy, Białorusi i Albanii – załatwiły
problem roszczeń sprawnie i systemowo:
spadkobiercy byłych właścicieli mogą
liczyć najwyżej na częściowe
zadośćuczynienie finansowe. W
Czechach odesłano z kwitkiem nie tylko
wielu Żydów, podając jako koronny
argument umowy indemnizacyjne, ale
również związki religijne, w tym Kościół
katolicki. Trwający od 25 lat opór
polskich parlamentarzystów w
uchwaleniu ustawy reprywatyzacyjnej
można dzisiaj bez większego ryzyka
nazwać działaniem świadomym, którego
naczelną zasadą jest stare porzekadło:
„ryby najłatwiej łowi się w mętnej
wodzie”. 

JJeeddnnaakk PPoollaaccyy nniiee zzwwyykkllii rroozzlliicczzaaćć
sswwooiicchh ppoolliittyykkóóww,, jak to jest na
Zachodzie. Platforma

Obywatelska rządzi państwem od prawie
10 lat, obiecanek było bez liku, a efektów
brak. Donald Tusk i jego ludzie w rządzie,
Sejmie i Senacie mogliby rzecz załatwić

w kilka miesięcy. Obiecywali i
sprzeniewierzyli się elektoratowi, mimo
to w cuglach wygrali wybory
samorządowe i zapewne będą rządzić
krajem trzecią kadencję. Naprawdę
trudno zrozumieć polskich wyborców –
przez całą cztery lata narzekają, wielu
strajkuje, ale idąc do urn, doznają zaniku
pamięci. Może kiedyś Polak zrozumie,
że słaba pamięć i pobłażliwość to woda
na młyn każdego polskiego
parlamentarzysty.

BBrraakk uussttaawwyy rreepprryywwaattyyzzaaccyyjjnneej
najbardziej dotyka
warszawiaków z kamienic

masowo oddawanych byłym
właścicielom. Ludzie ci traktowani są
niczym towar. Nowy właściciel często
ma własne plany wobec budynku. Nęka
więc mieszkańców, podwyższając czynsz
do niebotycznych stawek, wpędza w
zadłużenie, odcina media i w końcu
eksmituje na bruk (ul. Wilcza tuż przed
Bożym Narodzeniem). Los mieszkańców
zwracanych nieruchomości zupełnie nie
interesuje władz miasta. Może zatem
najwyższy czas na zmianę podejścia do
dotkniętego decyzją administracyjną
człowieka, często starszego i
bezbronnego? Warszawa podniosła się z
ruin rękami mieszkańców, także wielu
innych miast Polski, jest więc metropolią
na wskroś publiczną. Gadanie, że zwrot
komunalnych zasobów mieszkaniowych
w prywatne ręce to historyczna
sprawiedliwość, jest po prostu
nadużyciem.

PPaassssaa oodd llaatt bbeezzsskkuutteecczznniiee
ppoossttuulluujjee ujawnienie na stronie
internetowej urzędu miasta

wszystkich roszczeń dotyczących
stołecznych nieruchomości. Nie może
być tak, że wiedza ta dostępna jest
wąskiemu kręgowi osób, które kręcą na
tym przysłowiowe lody. Szczegółowa
informacja o roszczeniach do
stołecznych nieruchomości musi być
dostępna dla wszystkich
zainteresowanych na stronie
internetowej urzędu miasta. Działka,
adres, powierzchnia, nazwisko

wnioskodawcy, data złożenia wniosku,
czy roszczenie jest pierwotne czy
wtórne. Czas zakończyć chocholi pląs
miejskich urzędników w tak ważnej
społecznie kwestii. Sprawa druga, która
jest naturalnym następstwem pierwszej:
lokatorzy z kamienic zwracanych byłym
właścicielom nie mogą być pozostawieni
samym sobie. Miasto ma moralny
obowiązek zatroszczyć się o ich los,
zamiast przekazywać z dobrodziejstwem
inwentarza prywatnemu windykatorowi
i umywać ręce niczym Piłat.

SSuummaa nnaakkłłaaddóóww na odbudowę
miasta w latach 1945-1959 to
70,24 mld dzisiejszych złotych.

W wyniku wojny zniszczeniu uległo 84
proc. budynków lewobrzeżnej Warszawy.
Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy
(SFOS) zebrał na ten cel około 5 mld
dzisiejszych złotych. Rejestrowane i
zorganizowane prace społeczne (1945-
1963) wynosiły 16 mln godzin pracy,
czas faktycznie poświęcony przez
ludność na odbudowę Warszawy z
gruzów to ponad 50 mln godzin. Rząd
PRL wypłacił już odszkodowania za
utracone mienie w ramach
wspomnianych  umów
indemnizacyjnych, do 14 krajów świata
powędrowała równowartość 1,5 mld
dzisiejszych złociszy. Czy zatem miasto
zobowiązane jest do pośpiechu w
zwracaniu nieruchomości wraz z
powojennymi, wykonanymi społecznie
lub z publicznych pieniędzy
naniesieniami? Nie, powinno przede
wszystkim  uwzględniać nakłady
poniesione przez państwo na przestrzeni
pół wieku. Tymczasem urzędnicy chcą
przekazać prywatnym osobom 10
komunalnych mieszkań przy Narbutta
60 – w wybudowanym w 1955 r. i
remontowanym za publiczne pieniądze
budynku – licząc po około 4 tys. zł za
metr kwadratowy. To jakiś ponury żart i
mamy w redakcji wrażenie, że chyba
świat powoli się kończy. Chyba już czas,
żeby na przekór złodziejom narodowa
solidarność na powrót się odrodziła.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
FOT. LECH KOWALSKI

Odsłaniamy mechanizmy windykacyjne kombinatorów
W ślad za „Passą” i prokuraturą dramatem przy Narbutta 60 zainteresowała się TVP Info
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Szesnastego listopada 2014 r.
mieliśmy siódme samorządowe
wybory w Polsce, licząc od
zmiany ustroju po 4 czerwca
1989 r. Wybory były rutynowe;
okazało się jednak, że ich
wyniki przeszły wszelkie
oczekiwania.

Zdumiewające było powodzenie
Polskiego Stronnictwa Ludowego, które
w wyborach do sejmików
wojewódzkich uzyskało nadzwyczaj
korzystny wynik. Moim zdaniem, taki
wynik był pochodną wylosowania przez
tę partię pierwszego numeru listy. W
związku z powyższym, w broszurach
zawierających niekiedy kilkanaście
kartek, a będących formalnie tzw. kartą
wyborczą, lista PSL-u była na okładce
broszury. Ludzie często z lenistwa nie
przeglądali dalszych kartek, tylko
stawiali krzyżyk na pierwszej stronie.
Broszury zastąpiły stosowane wcześniej
„płachty wyborcze” na których – na
jednej stronie – wyszczególnione były
listy wszystkich komitetów
wybiorczych. Płachty nie były poręczne,
ale były bez porównania bardziej
demokratyczne, niż owe broszury, które
z natury rzeczy preferowały komitet
wybiorczy wyszczególniony na
pierwszej stronie (okładce). Podobnie
było w wyborach do Rady Warszawy. W
wyborach tych również zastosowano
„broszurę”. Pierwszą kartą była lista
„Nowej Demokracji”, drugą lista PiS-u,
a trzecią – lista Platformy Obywatelskiej.
„Nową Demokrację” wyborcy
zazwyczaj pomijali, ale zatrzymywali
się na dwóch kolejnych, tj. PiS i PO. W
wyborach do Rady Miasta partie te
zdobyły odpowiednio 40 i 55 procent
mandatów.

Bardziej emocjonujące były
jednak wybory do rad dzielnic.
Po raz pierwszy od dwóch

kadencji Platforma Obywatelska nie
uzyskała monopolu na władzę w
dzielnicach Warszawy. Po raz pierwszy
w III RP, na tak masową skalę, do
wyborów samorządowych
„wystartowały” lokalne komitety.
Wprowadziły one swoich
przedstawicieli do 15 z 18 dzielnic, co
jest wielkim sukcesem w porównaniu z
wyborami w 2002, 2006 i 2010 r. W
dzielnicach Warszawy wyraźnie
zaczyna formować się społeczeństwo
obywatelskie, którego, niestety, ciągle
jeszcze nam brakuje. Wynik wyborów
samorządowych w Warszawie z 2014 r.
jest – moim zdaniem – jaskółką
nieuchronnych zmian w najbliższych
latach, czyli formowania się równowagi
pomiędzy wpływami wielkich partii
politycznych oraz głosem
społeczeństwa obywatelskiego, którego
niemowlęcy okres najwyraźniej się
kończy. Póki co, proces ten dotyczy
jedynie dzielnic Warszawy, albowiem
centralne władze miasta są nadal
bastionem partii politycznych. W tym
zakresie mieszkańcy Warszawy
zdecydowanie stawiają na zawodowych
polityków, a nie apolitycznych działaczy
społecznych.

Wwyborach samorządowych
do rad dzielnic Warszawy w
2014 r. wzięło udział

kilkadziesiąt komitetów lokalnych nie
związanych z partiami politycznymi.
W wyborach 2006 r. tyko jeden komitet
mieszkańców wszedł do stołecznej rady
dzielnicy („Nasz Ursynów”). Ten
przykład najwyraźniej zachęcił
działaczy lokalnych, toteż w kolejnych
wyborach w 2010 r., także w
Rembertowie lokalni działacze święcili
sukces, a na Ursynowie radni
stowarzyszenia „Nasz Ursynów” nie
tylko weszli do rady, ale przejęli władzę
w dzielnicy. Ten, niebywały (po 2002 r.)
sukces apolitycznego ugrupowania
pobudził działaczy w innych
dzielnicach, co przejawiło się
zarejestrowaniem w 2014 r.
kilkudziesięciu lokalnych komitetów
wyborczych. Wśród nich były dwie
organizacje o zasięgu ogólno miejskim,
które wystawiły listy pod własną nazwą,
bądź z dodaniem nazwy dzielnicy, do
której kandydowano. Organizacjami
tymi były: Warszawska Wspólnota
Samorządowa oraz organizacja o
nazwie: „Miasto jest Nasze”. W sumie
do warszawskich rad dzielnic, w
których łącznie zasiada 423 radnych –
lokalne organizacje mieszkańców
wprowadziły 73 radnych z 29 list
wyborczych. Oznacza to, że lokalne
komitety zdobyły niemalże 17,3 procent
miejsc w dzielnicowych radach. Wynik
ten jest wielokrotnie lepszy od wyniku,
jaki uzyskała „lewica” (SLD – Lewica
Razem), której kandydaci zdobyli
łącznie ( dzielnicach Warszawy) 14

mandatów, co stanowi 3,3 proc.
wszystkich dzielnicowych radnych.

Z ogólnego oglądu rezultatów
wyborów wynika, iż tylko w trzech
dzielnicach Warszawy (Bielany,
Mokotów, Praga Południe) lokalne
komitety nie wprowadziły swoich
przedstawicieli do rad. Jednocześnie w
tych właśnie dzielnicach stosunkowo
najmocniej reprezentowana była
„lewica”. Wyjątkiem jest Ochota, gdzie
organizacje lokalne wprowadziły pięciu
radnych, ale „lewica” aż trzech, co jest
jednym z najlepszych wyników w
stolicy. Formacja ta w jedenastu
dzielnicach nie uzyskała ani jednego
mandatu, co jest wielkim zaskoczeniem
dla uważnych obserwatorów
stołecznego samorządu. Najbardziej

„obywatelską” dzielnicą okazał się
Rembertów, który dysponując 21
miejscami w radzie wprowadził aż 12
przedstawicieli organizacji lokalnych.
Bardzo dobry wynik uzyskali niezależni
samorządowcy na Bemowie, gdzie do
25-osobowej rady wprowadzili 11
swoich przedstawicieli, ale tamtejsze
wybory, to już całkiem inna historia.
Trzecie miejsce w tej kategorii zdobył
Ursynów, który do 25-osobowej rady
wprowadził 9 przedstawicieli
komitetów lokalnych.

Wwyniku wyborów
samorządowych z 16
listopada 2014 r., tylko w

pięciu dzielnicach jedna z partii
uzyskała bezwzględną większość
głosów i może rządzić samodzielnie
(Platforma Obywatelska w dzielnicach:
Białołęka, Mokotów, Praga Płd.,
Wilanów i Wola). W pozostałych
dzielnicach wynik wyborów był
punktem startu do przetargów o
uformowanie rządzącej większości. W
kilku przypadkach doszło do swoistych
transferów (Bemowo, Ursynów,
Żoliborz), które pozwoliły na
utworzenie większościowych władz w
poszczególnych radach. W sytuacjach
bardziej skomplikowanych stołeczny
„Ratusz” korzystał z różnych prawnych
pretekstów, aby Platforma Obywatelska
mogła sprawować „przewodnią” rolę
w dzielnicy. Zazwyczaj był to przepis
art. 10 ust. 4 ustawy warszawskiej
nakazujący wybór zarządu dzielnicy w
ciągu 30 dni od pierwszego posiedzenia
rady dzielnicy. Tak było np. na
Ursynowie, gdzie na mocy zarządzenia

nr 23/2015 prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz z 12 stycznia 2015
r. ustanowiony został zarząd w składzie:
burmistrz Robert Kempa (PO),
zastępcy: Piotr Zalewski (PO), Rafał
Miastkowski (PO), Wojciech Matyjasiak
(IMU) i Łuksz Ciołko (IMU).

Piotr Zalewski pełnił w
poprzedniej kadencji funkcję
burmistrza Pragi Północ, a po

wyborach skierowany został na
analogiczne stanowisko na Żoliborzu.
Tamtejsi radni PO zbuntowali się jednak
przeciwko decyzji „Ratusza”, toteż
Zalewski wylądował na Ursynowie,
gdzie cztery lata wcześniej pełnił
funkcję wiceburmistrza. Kolejnym
wiceburmistrzem z ramienia Platformy
Obywatelskiej został, a raczej zostanie

– Rafał Miastkowski, który obejmie
swoją funkcję, gdy Piotr Machaj -
dotychczasowy wiceburmistrz
Ursynowa - wróci ze zwolnienia
lekarskiego. 

12 stycznia prezydent Warszawy
wydała także zarządzenie (nr 24/2015)
o powołaniu (z tym dniem) radnego
Ursynowa – Tomasza Mencinę na
funkcję burmistrza Bielan, w miejsce
odwołanego Rafała Miastkowskiego.
Następnego dnia zarządzenie to
opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) zostało zmienione.
Zmiana dotyczyła dnia wejścia
zarządzenia w życie. Po korekcie był to
14 stycznia. Zarządzenie Prezydenta
spowodowało znaczne zamieszanie
prawne, albowiem Tomasz Mencina był

wybrany na radnego Ursynowa i jego
obecność na wieczornej sesji w dniu 13
stycznia była niezbędna dla PO dla
utrzymania większości w Radzie
Ursynowa. Prawnicy nie potrafili
rozstrzygnąć, czy Mencina po powołaniu
na burmistrza był tego dnia jeszcze
radnym. Na wszelki wypadek sesja
została przerwana. W pewnym sensie
analogiczna sytuacja zaistniała także na
Bielanach, dla których pani prezydent
także osobiście wyznaczyła zarząd z
Tomaszem Menciną, jako burmistrzem.

Najbardziej skomplikowana sytuacja
powyborcza jest obecnie w dzielnicy
Bemowo. W obszernym artykule
opublikowanym w „Gazecie Wyborczej”
16 stycznia, jego autorka, na temat
sytuacji na Bemowie, napisała m.in.:

„Urzędnicy prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz kwestionują
poprawność głosowań w radzie
dzielnicy. Sama prezydent ogłosiła, ze
pełnomocnictw lokalnym władzom nie
da. Jarosław Dąbrowski zagroził Hannie
Gronkiewicz-Waltz, że takie działanie
może skończyć się dla niej
odpowiedzialnością karną”.

Tego samego dnia, tj. 16
stycznia prezydent wydała
zarządzenie nr 42/2015 w

sprawie wstrzymania wykonania
dwóch uchwał Rady Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy. W
uzasadnieniu do zarządzeniu
prezydent napisała, że wstrzymuje
wykonanie uchwał nr III/7/2015 i nr
III/8/2015 Rady Dzielnicy Bemowo z
9 stycznia 2015 r. (o wyborze
wiceburmistrzów dzielnicy), gdyż „w
dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy uchwałą nr
II/6/2014 dokonała już wyboru
zastępców burmistrza dzielnicy
Bemowo”. Dodała, że narusza to
zasadę bis In idem iudicetur (zakaz
ponownego rozstrzygania tej samej
sprawy). Stwierdziła, że stanowi to
naruszenie prawa, toteż przesyła
wniosek do Rady Warszawy o
unieważnienie uchwał ze względu na
niezgodność z prawem. Tak więc Rada
Miasta w głosowaniu będzie
rozstrzygać, czy uchwały są zgodne z
prawem!!! Jestem skłonny się założyć,
iż w stosunku do radnych Platformy
zarządzona zostanie tzw. dyscyplina
partyjna w głosowaniu, czyli radni
będą zmuszeni do głosowania
ustalonego przez kierownictwo
partyjne, a nie ze względu na swój
pogląd o zgodności z prawem działań
władz Bemowa.

Powyższy przykład jest jeszcze
jednym argumentem na rzecz -
postulowanego przeze mnie od

lat - zrewidowania zapisu (§ 62 ust. 1 i 2)
w statutach dzielnic, na mocy którego o
zgodności z prawem decyduje
jednoinstancyjnie Prezydent i Rada
Miasta, a nie niezawisły sąd. W mojej
ocenie przypisanie sobie przez Radę
Warszawy, która uchwala statuty
(identyczne) dzielnic, prawa do
stwierdzania zgodności z prawem, jest
daleko posuniętą nadinterpretacją art.
18a ust. 1 ustawy samorządowej, a
przede wszystkim niezgodne z duchem
art. 10 ust 1 Konstytucji RP: „Ustrój
Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na
podziale i równowadze władzy
ustawodawczej, władzy wykonawczej i
władzy sądowniczej”. 

Ironizując można powiedzieć: jaka
równowaga - prawda jest po stronie
tego, kto ma więcej głosów (w Radzie
Warszawy). 

Niestety!
D r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i ,  

P r o f .  W S K F i T

Czy Rada Warszawy jest ważniejsza od sądu?

Jeszcze raz o listopadowych wyborach samorządowych

Nieco danych
statystycznych

We wszystkich osiemnastu
dzielnicach Warszawy wybrano 423
radnych. W tym 93 radnych z
niezależnych komitetów lokalnych. W

dzielnicy: Bemowo – 11, Białołęka – 6,
Ochota – 5, Praga północ – 5,
Rembertów – 12, Śródmieście – 4,
Targówek – 4, Ursus – 7, Ursynów – 9,
Wawer – 6, Wesoła – 5, Wilanów – 7,
Włochy – 6, Wola – 1, Żoliborz – 5.

W wyborach wzięły udział
następujące niezależne komitety
wyborcze:

Jarosław Dąbrowski burmistrzem
dla Bemowa, Bemowska Wspólnota
Samorządowa, Inicjatywa
Mieszkańców Białołęki, Wspólnota
Samorządowa Gospodarność,
Ochocka Wspólnota Samorządowa,
Ochocianie, Praska Wspólnota
Samorządowa, Miasto jest Nasze –
Mieszkańców Pragi, Forum dla

Rembertowa, Warszawska Wspólnota
Samorządowa, Lepszy Rembertów,
Mieszkańcy Rembertowa, Rembertów
Bezpośrednio, Miasto Jest Nasze,
Mieszkańcy Targówka-Bródna-Zacisza,
Stowarzyszenie Obywatelskie w
Ursusie, Razem dla Ursusa, Nasz
Ursynów, Inicjatywa Mieszkańców
Ursynowa, Wawerska Inicjatywa

Samorządowa, Stowarzyszenie Wawer,
Wesoła 2014, Stowarzyszenie
Sąsiedzkie Stara Miłosna „Sąsiedzi dla
Miłosnej”, Stowarzyszenie
Mieszkańców Miasteczka Wilanów,
Wspólnota Dzielnicy Włochy,
Stowarzyszenie „Sąsiedzkie Włochy”,
Wola Zmian, Projekt Żoliborz, Miasto
Jest Nasze.
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Niedawno trafił mi do rąk wywiad z prezesem PKP Jakubem
Karnowskim. Przeciętnemu Czytelnikowi, słuchaczowi. widzowi
często trudno jest zrozumieć sytuację w PKP i wyrobić sobie na

ten temat zdanie. Dlatego też staram się w takich sytuacjach sięgać do
autoryzowanych wywiadów, co przynajmniej w jakimś stopniu zapewnia
niezależność poglądów i możliwość w miarę obiektywnego zapoznania się z problemem.

Znając trochę metody tendencyjnych dziennikarzy, zadających bardzo mało istotnych
pytań lub wcale ich nie zadających, nietrudno jest się domyślić efektu końcowego i
wniosków, jakie powinien wyciągnąć Czytelnik. Wywiad z prezesem byłby dla mnie
pozytywnym zaskoczeniem, gdyby nie drobny fakt, że całkowicie pominięto w nim ceny
biletów na przejazd naszą narodową dumą – pociągiem Pendolino. Pan prezes z uporem
maniaka podkreślał wygodę, komfort jazdy tym cudem techniki, który nie może przejechać
przez jakiś tunel w Warszawie, bo przy zamówieniu nikt z „fachowców” nie wziął tego pod
uwagę. Okazuje się, po lekturze wywiadu, że mamy odmłodzoną służbę pokładową, że
do Gdańska jedziemy nawet kilkadziesiąt minut krócej niż dwadzieścia lat temu i o kilka
godzin szybciej niż przed wpuszczeniem pendolino na tory.

Przypomina mi się tu dowcip z brodą, w którym biedny, gnieżdżący się z rodziną w
jednym pomieszczeniu Mosiek idzie do rabina po pomoc. „Rebbe, pomocy, mam w domu

urwanie głowy, wrzaski, zyki dzieci,
kłótnie z żoną i nie mam dokąd się
wynieść, bo przecież mamy tylko jedno
pomieszczenie”. Na to rabin poradził
mu, by kupił sobie kozę. Po tygodniu
Mosiek przychodzi do rabina z
pretensjami – „Rebbe, ja kupiłem tę
kozę, trzymam ją w domu, a tam
smród, ścisk, ciasnota – ruszyć się nie
można, by kogoś nie nadepnąć. Koza

beczy, dzieci płaczą, żona wrzeszczy. Ja tego dłużej nie wytrzymam”. Na to rabin „Mosze
, teraz ty sprzedaj kozę”. Chciał, nie chciał, Mosze posłuchał rady rabina. Po tygodniu
przychodzi, uśmiechnięty, radosny, niemal cały w skowronkach. „Dzięki rebbe, w domu
sielanka, cisza, spokój, dużo miejsca, no i koza już nie śmierdzi”.

Podobnie było z trasą Warszawa-Gdańsk. Stary tabor, niekończące się remonty torów
i całe mnóstwo przeszkód powodowało, że podróż trwała ok. 7 godzin. Jak już sprzedali
tę kozę, to okazało się, że można dostać się ze stolicy do Gdańska w trzy godziny. I
ludzie się cieszą. I wrednym, nieprzychylnym dziennikarzom zatkało się usta, wybito
koronny argument z ręki. Już dawno zapomniano, że pociąg jest przewidziany do jazdy
z prędkością do 250 km/h, nieosiągalnej na żadnej polskiej trasie, prócz testowych.
Pociąg nazywa się pendolino (wahadełko), bo ma wychylne nadwozie – bardzo pomocne
przy skrętach na dużych prędkością. Nasze Wahadełko nie ma wychylnego nadwozia! Nie
odebrano jeszcze 7 składów pociągu, były jakieś nieprzewidziane kłopoty z homologacją.
A pan prezes twierdzi, że pendolino kupujemy nie na 10, a na 30 lat. Równie dobrze
mógłby rzucić 50 lub 75 lat. Trochę to przypomina historię pierwszych nośników
optycznych (płyty CD) wyprodukowanych przez Kodaka. Producent z ręką na sercu
przyrzekał, że ich trwałość wyniesie 100 lat. Tak mu jakoś wyszło z badań testowych i
teoretycznych rozważań. Potem pojawiły się inne firmy, inni producenci i okazało się, że
bezpieczny okres przechowywania danych nie jest większy niż 25 lat. Obecnie mówi się
o około 4 latach – po tym czasie dane mogą ulec zatarciu lub być źle odczytane.

Prezes Karnowski nie wspomina nawet o powstaniu chyba setki siostrzanych spółek, a
tym samym prezesów, wiceprezesów, rad nadzorczych. Spółki te żerują na majątku PKP,
zgromadzonym w okresie PRL (mniej lub bardziej legalnie). Żerowisko się kończy, kiedy
nie ma już czego sprzedać, a firma zaczyna przynosić długi i błagać skarb państwa o
pomoc-darowiznę. O ile pamiętam z podstaw ekonomii i opierając się na ludowej mądrości,
mogę stwierdzić, że gdzie prezesów sześciu, tam g...no w obejściu.

Dla równowagi zapoznałem się też z wypowiedzią szefa kolejarskiej „Solidarności”
Henryk Grymel, który podnosi temat wynagrodzeń dla kadry kierowniczej. Mówi o
zatrudnianiu prezesów, dyrektorów nazywanych dość powszechnie bankomatami.
Pieniądze ponoć nieźle potrafią oni liczyć, natomiast ni w ząb nie znają się na kolei. Tylko
w jednym zarządzie spółki jest jeden kolejarz! Henryk Grymel obawia się, że po górnikach
nie przyjdzie czas na kolejarzy.

Przedstawiłem Państwu do oceny tylko dwa artykuły o naszych kolejach. Wiedzę w tym
niezgłębialnym temacie można poszerzyć na stronach: www.nakolei.pl, www.rynek-
kolejowy.pl... 

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Trasa Warszawa-Gdańsk.

Stary tabor, niekończące się

remonty torów powodowały,

że podróż trwała ok. 7 godzin.

Opisujemy w dzisiejszym wydaniu Passy kontrowersyjną decyzję
prezydent Warszawy skutkującą zwrotem za bezcen wybudowanej
w 1955 r. za publiczne pieniądze i wyremontowanej ze środków

stołecznego samorządu nieruchomości przy ul. Narbutta 60 na Mokotowie.
Jest to kolejna decyzja o zwrocie, która zamieni życie lokatorów w
koszmar. Nowy właściciel dąży bowiem z reguły do opróżnienia budynku z mieszkańców
stosując prosty i dozwolony prawem środek - wprowadza maksymalną stawkę na fundusz
remontowy, owocującą czynszem za 60. metrowe mieszkanie na poziomie 2-2,5 tysiąca zł.
Miasto nie troszczy się o lokatorów budynków zwracanych spadkobiercom byłego
właściciela. Większość tych ludzi ląduje u najbliższych rodzin, część w domach opieki
społecznej, kolejna część po prostu na bruku. 
Miasto stołeczne Warszawa nie posiada praktycznie gruntów, na których mogłoby budować
tanie mieszkania socjalne lub budynki komunalne. Gminne grunty zostały bowiem
sprzedane deweloperom, rozdane lub zwrócone spadkobiercom byłych właścicieli. Co
atrakcyjniejsze resztki objęte są roszczeniami. Nie jestem w stanie spamiętać, ile razy w
okresie ostatnich dwóch dekad pisałem o potrzebie utworzenia przez Urząd m.st. Warszawy
tzw. komunalnego banku nieruchomości. Bez skutku. Po wyodrębnieniu z Mokotowa i
utworzeniu w 1994 r. gminy Ursynów wielokrotnie apelowałem o powstrzymanie
obłędnego pędu ówczesnych władz gminy do zbywania i rozdawania komunalnych
nieruchomości. Pisałem, że należy pamiętać o potrzebach przyszłych pokoleń ursynowian.
Moje apele powinien dobrze pamiętać świeżo upieczony wiceburmistrz Ursynowa Wojciech
Matyjasiak, w tamtych latach radny i przewodniczący gminnej rady. Nikt mnie nie słuchał,
dzisiaj nie ma gdzie wybudować Szpitala Południowego. 
Prezydent Stefan Starzyński pierwszy postawił na eksponowanym miejscu kwestię
posiadania przez gminę Warszawa własnych gruntów położonych w granicach
administracyjnych stolicy. Prowadził w tym zakresie konsekwentną i skuteczną politykę.
Pod jego kierownictwem miasto nabywało grunty, ale także – w wyniku umiejętnej polityki

– otrzymywało je w drodze
darowizny, m.in. (sic)
także od władz
kościelnych. Dzisiaj Kościół
raczej zabiera niż daje. W
latach 1935-1938 miasto
stołeczne Warszawa
pozyskało nieodpłatnie
łącznie 1.014.993 metrów
kw. gruntów. Prawną

podstawą takich działań było rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928
r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. Na mocy art. 64 rozporządzenia: „władza,
powołana do zatwierdzenia planu parcelacji, może zobowiązać właściciela tego obszaru do
urządzenia jego kosztem (podkreślenie – TP) w sposób, przez nią określony, ulic i dróg, oraz
placów, skwerów i parków, przeznaczonych do użytku publicznego, przewidzianych w
planie zabudowania na wspomnianym obszarze, i do dalszego utrzymywania tych
urządzeń”. 
Art. 67 przywołanego rozporządzenia stanowił, że gdy zabudowana zostanie 1/3
rozparcelowanych działek, to na żądanie właścicieli tereny publiczne przechodzą na
utrzymanie gminy, ale „powinny być przekazane gminie bezpłatnie na własność w stanie
wolnym od ciężarów hipotecznych i długów”. Jest to skrajnie odmienna sytuacja w
porównaniu z tą, jaką mamy obecnie m.in. „Miasteczku Wilanów”, gdzie miasto musi
wykupić od dewelopera (obecnie od banku, który skupił te roszczenia) za 209 mln złotych
grunt pod wybudowane drogi.
W okresie międzywojennym władze Warszawy z powodzeniem wykorzystywały
przytoczony wyżej przepis. Na jego mocy gminy dążące do poprawy warunków
mieszkaniowych obywateli mogły otrzymywać nieodpłatnie z państwowych zasobów grunty
w obrębie miasta przeznaczone w uchwalonym przez radę miejską, a zatwierdzonym przez
władze, programie rozbudowy (ulice, zieleńce, place, parki, cmentarze, placówki publicznej
użyteczności, jak również urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, oświetleniowe,
komunikacyjne, dezynfekcyjne, kąpielowe, szkoły, szpitale, przytułki, teatry, targowiska,
rzeźnie, itp.).
Ekipa rządząca od 10 lat naszym krajem mogła rozwiązać problemy stolicy i dużych miast
przysłowiowym jednym ruchem długopisu uchwalając ustawę reprywatyzacyjną i
wprowadzając w życie rozporządzenie bazujące na akcie wydanym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej w lutym 1928 r. Potrzebna była tylko wola polityczna, a tej niestety jak
zwykle u nas brak. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Szkoda, że Starzyński nie żyje

Wahadełko koleją się toczy

Prezydent Stefan Starzyński
pierwszy postawił na
eksponowanym miejscu kwestię
posiadania przez gminę Warszawa
własnych gruntów

10 LAT SZKŁA KONTAKTOWEGO

W o j t e k  D ą b r o w s k i

10 lat temu, 25 stycznia 2005 roku w TVN24
po raz pierwszy nadano program Szkło
Kontaktowe.

Specjalny dwugodzinny program jubileuszowy
z udziałem wszystkich wykonawców zostanie
nadany w piątek 23 stycznia 2015

Od dziesięciu lat wieczorem
Siadam przed telewizorem,
Chociaż wiem, że to niezdrowe,
Nie ma jak Szkło Kontaktowe!

Gdy się w kraju coś wydarzy,
Chętnie słucham komentarzy
Sianeckiego z Miecugowem.
Nie ma jak Szkło Kontaktowe!

Całą wiosnę, jesień, zimę
Rozwesela mnie Jachimek,

Bawi Andrus. Jednym słowem: 
Nie ma jak Szkło Kontaktowe!

Śmiech to zdrowie. Czas umili
Iwaszkiewicz i Przybylik.
I choć przez was tracę głowę,
Nie ma jak Szkło Kontaktowe!

Markowskiemu i Czubaszek
Stawiam dzisiaj kilka flaszek
Za rozmowy odlotowe.
Nie ma jak Szkło Kontaktowe!

Zimińskiemu z Daukszewiczem
Też dziękuję, weny życzę!
Na programy czekam nowe!
Nie ma jak Szkło Kontaktowe!

Ps. Kto was słuchać ma w zwyczaju,
Wie, w jak śmiesznym żyje kraju.

Piórem Derkacza

pprrzzeewwooddnniikk ttuurryyssttyycczznnyy,, ffiinnaalliissttaa kkoonnkkuurrssuu kkrraassoommóówwcczzeeggoo ww GGoolluubbiiuu DDoobbrrzzyynniiuu

W dzisiejszych czasach coraz częściej po obiektach muzealnych oprowadza nas zgenerowany
komputerowo głos przewodnika. Taki przewodnik nie ulega emocjom na widok wybitnego
dzieła sztuki.  Nie działa też swoim głosem na odbiorcę. Można powiedzieć, indywidualny
przewodnik dla przeciętnego turysty. Jeszcze większe wrażenie robi GPS. Głos i schemat mapy
potrafi prowadzić kierowce do celu, jak po sznurku. Wystarczy tylko wpisać punkt startu i punkt
docelowy.  Bezduszność takich urządzeń ma też i swoje wady. Wielu kierowców, ślepo ufających
„głosowi”, kończyło swoją trasę w środku lasu lub w ślepej uliczce. Kierujmy się więc w tym
wszystkim „głosem rozsądku”.  J e r z y  D e r k a c z

Tadeusz Petrażycki

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)
Teraz także na facebooku, www.spotkaniazpiosenka.org
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SSzzooppkkaa PPoollsskkaa 

ppooddcczzaass ookkoolliicczznnoośścciioowweeggoo ssppoottkkaanniiaa zz ttwwóórrccaammii pprrooggrraammuu SSzzkkłłoo kkoonnttaakkttoowwee 
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Partia, która miała czterech premierów (Oleksy, Cimoszewicz, Miller, Belka),
prezydenta Kwaśniewskiego, wiele wybitnych osobowości, mocne i
zdyscyplinowane struktury, świetną organizację i zdolność mobilizacji opartej na
innych, głębszych źródłach niż tylko władza w administracji – ginie. Tam, gdzie
dyscyplina była najwyższą cnotą modna stała się dysydencja. Talenty odchodzą,
albo publicznie dają do zrozumienia, że są na granicy odejścia. Zero ruchu intelektualnego,
medialnych dyskusji, istotnych sporów, inicjatywy. Coraz więcej decyzji, które nawet dla przyjaźnie
uważnego obserwatora są po prostu niezrozumiałe.

Kto rozumie decyzję w sprawie pani Magdaleny Ogórek? Że niby co? Nieprzeciętnie sympatycznie
wyglądająca? Bardzo dobrze, ciekawie ubrana? Spokojna? Miła? Że ma doktorat i dwie książki w
dorobku? To wszystko są ważne i dobre okoliczności. Dla towarzystwa, wspólnych poszukiwań, nawet
dla jakichś politycznych projektów. Tu idzie jednak o prezydenturę! Słusznie zauważyła bardzo
wpływowa na lewicy kiedyś kobieta, Aleksandra Jakubowska, że prezydentura to zwieńczenie drogi
a nie jej początek. 

W polityce Magdalena Ogórek zaistniała, jeśli to uprawnione określenie, raz. Ubiegając się o
poselski mandat w rodzinnym Rybniku. Bez sukcesu. Kilka poza tym nieokreślonych bliżej stanowisk
w różnych urzędach. Na milę widać, że raczej sponsorowanych niż wypracowanych własnym
dorobkiem. Choć pewnie się sprawdzała. Jako osoba wykształcona, ambitna, miła, z kindersztubą.
Wykłady niekoniecznie zapisane wybitną czcionką w jej osobistym dossier, bo nic o nich nie wiemy.
Miały związek z budowaniem pozycji przyszłej prezydent, czy nie? Co było ich przedmiotem?
Ekonomia? Historia? Stosunki międzynarodowe? Kwestie bezpieczeństwa? 

Powiedzieć, że czas i sposób prezentacji jej kandydatury był niefortunny – to nic nie powiedzieć.
Katastrofa. Trudno o mniej wyczucia stosowności. I późniejsza niby konferencja prasowa. Dziwaczne

pomysły, zero spraw naprawdę ważnych dla ludzi. W
pierwszym samodzielnym wystąpieniu! Kandydatka
lewicy o kwestii pracy w ogóle nie mówi! O
bezpieczeństwie emerytalnym też nie wspomina. O
solidarności. O życiu. O zdrowiu. Mówi o myśliwych.
W kontekście polskiego bezpieczeństwa. Żart? 

Był taki nurt w filozofii, gdzieś w XVIII wieku: świat
obiektywnie nie istnieje, nie ma go tak naprawdę,

materialnie. Świat to tylko moja wyobraźnia. Wyobrażam sobie to, co nazywam światem. Czyli
największa głupota, coś czego w żaden sposób nie potrafię wytłumaczyć, objaśnić, dziwactwo nad
dziwactwami, coś po prostu niemożliwego – jest, jest o tyle, że sam sobie tylko to wyobraziłem. Tak
się właśnie czuję oglądając co oglądam patrząc od tygodnia na panią Ogórek. Pogrzeb jak Ascot Gold
Cup. Okazja dla prezentacji nowego nakrycia głowy. Konferencja prasowa bez pytań. Lewica bez
lewicy. Poparcie w pustce. Co u diaska się dzieje?

Nie odnoszę się do prasowych oskarżeń. Życie nauczyło mnie wstrzemięźliwości w takich razach.
Mam jednak wrażenie, że wszyscy zaangażowani pogubili się. Że przypadek górą. Nie było pomysłu.
Zabrakło czasu. O co innego niż prezydentura idzie. Nie wiem, nie rozumiem, nie potrafię sobie
wyobrazić. To jakiś niedobry sen. Autodestrukcja partii o tak niedawno wybitnych postaciach –
niepojęte! 

Platforma. Partia władzy i stołków. Bez pomysłu na żadne istotne dla Polaków wyzwanie. Bez
przywództwa. Największa partia opozycji Prawo i Sprawiedliwość – antypaństwowa. Z stetryczałym
prezesem. Wiecznie u władzy ludowcy. U władzy i dla władzy tylko. Odpowiedzialni w rządzie za
górnictwo: państwowe, rządowe, partyjne, związkowe – palcem o palec, by nie dopuścić do
katastrofalnego kryzysu. Już wcale nie zabawny Palikot. I teraz ta Ogórek co chce być kandydatką
całej lewicy. Dość to ponure. Bez perspektyw. Dobrze przynajmniej, że prezydent jakoś dziwnie, jak
na Polskę, normalny.

RESET Andrzej Celiński

Autodestrukcja

Kandydatka lewicy o
kwestii pracy w ogóle
nie mówi! O
bezpieczeństwie
emerytalnym też nie.
Mówi o myśliwych.

Wyniki Polaków w tegorocznej edycji Rajdu Dakar skłoniły mnie
do powrotu do tego tematu. Nie pokuszę się o analizę wyników
całego zespołu, jednak wynik Krzysztofa Hołowczyca – trzecie
miejsce wśród kierowców samochodów, a w szczególności Rafała
Sonika, który stanął na najwyższym stopniu podium wśród
kierujących quadami, to wystarczająca motywacja, aby
przyjrzeć się zwycięskim maszynom mistrzów.

Podobnie jak w poprzednich edycjach tego najbardziej prestiżowego rajdu,
tak i w tegorocznym starcie, Rafał Sonik wybrał quad z oferty firmy Yamaha, model Raptor 700.
I tym razem, maszyna poddana została licznym modyfikacjom. Rama została wzmocniona,
seryjne amortyzatory, sprężyny oraz wahacze wymieniono na bardziej wytrzymałe, dostarczone
przez specjalistyczne firmy. Do napędu quada posłużył silnik „pożyczony” z motocykla Yamaha
TDM 900. Pojemność skokowa tej 2-cylindrowej, rzędowej jednostki w quadzie została
ograniczona do 750 cm3. Motor napędzał tylną oś za pośrednictwem łańcucha. Do chłodzenia
jednostki wykorzystano chłodnicę z dwoma wentylatorami o podwyższonej wydajności, a
także chłodnicę oleju. Modyfikacjom uległy również m.in.: układ dolotowy, wydechowy oraz
paliwowy quada. Zmodyfikowano również zbiorniki paliwa, owiewki, osprzęt elektryczny i
oświetlenie. Na wyposażeniu znalazł się rozbudowany elektroniczny system nawigacji.
Zastosowano ponadto wyczynowe opony, dbające o odpowiednią przyczepność w
zróżnicowanym terenie. Tak przygotowana maszyna była w stanie osiągać prędkość maksymalną
ok. 150 km/h.

Nie był to pierwszy sukces Rafała Sonika w Dakarze. Wcześniej, dwa razy był trzeci oraz po
jednym razie drugi, czwarty i piąty. Rok 2015 okazał się najszczęśliwszym z jego startów,
przynosząc jednocześnie pierwsze w historii imprezy zwycięstwo polskiego zawodnika.

W zajęciu trzeciej, bardzo wysokiej, lokaty wśród kierowców samochodów, pomogło w tym
roku Krzysztofowi Hołowczycowi z pewnością wyczynowe Mini All4 Racing. Hołek wystartował
w tym bardzo wymagającym rajdzie już po raz dziesiąty w swojej karierze. Stając w tym roku
na dakarowym „pudle”, odniósł, jak dotąd, swój największy sukces i spełnił jedno z największych
marzeń. Wcześniej polski kierowca w 2009 i 2011 roku kończył Dakar na 5. miejscu, a w 2014
r. na 6-tej. Z tego, co sam mówił po zakończeniu rajdu, najprawdopodobniej był to jego ostatni
występ w tej imprezie.

Tegoroczne Mini Hołowczyca zostało przygotowany przez Monster Energy Rally Raid Team.
Bazą stał się samochód MINI John Cooper Works Countryman. Zmodyfikowane nadwozie

zostało wykonane niemal w całości z włókien węglowych, zaś za bezpieczeństwo kierowcy i
pilota odpowiadała klatka ochronna wykonana ze stalowych rur. W kabinie zainstalowano fotele
Recaro Motorsport z 6-punktowymi pasami bezpieczeństwa oraz system wsparcia głów i
karku HANS (head-and-neck-support), podobny do tych używanych przez kierowców Formuły
1. Masa pojazdu wynosiła ok. 1900 kg. Do napędu posłużył silnik diesla ze stajni BMW,
specjalnie przygotowany do tej imprezy. Sześciocylindrowa jednostka o pojemność 2993 cm3,
zasilana była systemem wtrysku bezpośredniego typu Common Rail i wspomagana podwójną
turbosprężarką. Silnik osiągał moc 320 KM oraz moment obrotowy 700 Nm. Auto wyposażono
w zbiornik paliwa o pojemności 420 litrów. 

Przeniesienie napędu na wszystkie koła zapewniała 6. stopniowa, sekwencyjna skrzynia
biegów ze sprzęgłem wyścigowym oraz chłodzone olejem, blokowane mechanizmy różnicowe
(centralny i tylny). Niezależne zawieszenie kół oparte było na podwójnych wahaczach i
amortyzatorach. Za hamowanie odpowiedzialne były wyczynowe hamulce wentylowane z 6.
tłoczkowymi zaciskami. W samochodzie zamontowane były wyczynowe opony Michelin All-
Terrain o rozmiarze 245/80 R16. Szybkość maksymalna Mini Hołka to około 200 km/h.

We wstępie nie wspomniałem o Adamie Małyszu i jego bodaj najbardziej spektakularnym
pojeździe w naszym zespole. Niestety jego udział okazał się również bodaj najbardziej
widowiskowy. Nie mam na myśli niestety osiągniętego wyniku, ale sposób w jaki buggy
Małysza zakończyło tegoroczne zmagania w rajdzie. 

Po wcześniejszych występach za kierownicami Mitsubishi Pajero oraz dwukrotnie Toyoty
Hilux, w tym roku miało być tylko lepiej. Jak marzył sam mistrz Małysz, tym razem celem była
pierwsza dziesiątka. Jednak nie wyszło.

W tegorocznym Dakarze Adam Małysz zasiadł za kierownicą wyjątkowego, tylnonapędowego
buggy SMG o potężnej mocy. To bardzo szeroki pojazd, mierzący 230 cm - prawie jak samochód
ciężarowy, o całkowitej długości 450 cm i rozstawie osi 310 cm. SMG, to bardzo lekka francuska
konstrukcja, oparta na rurowej ramie z poszyciem z włókien węglowych i kewlaru. Kompletny
pojazd Małysza ważył jedynie ok 1450 kg. Do jego napędu wykorzystano siedmiolitrowy silnik
GM V8, o mocy 425 KM. Nie będę wymieniał wielu danych technicznych tego wyjątkowego
bolidu, wspomnę jedynie, że jego koła wyposażone były w ogromne, 37. calowe opony firmy
BF Goodrich z możliwością kontroli ciśnienia z miejsca kierowcy.

Wyposażone w system gaśniczy buggy Adama Małysza w końcówce drugiego etapu rajdu
stanęło w płomieniach i doszczętnie spłonęło. Na szczęście nic nie stało się ani kierowcy, ani
pilotowi. Pozostały niespełnione marzenia i oczekiwania...

M O T O W O J
m o t o @ p a s s a . w a w . p l

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Sport i motoryzacja

Jeszcze o Dakarze 

Zabieram glos jako mieszkaniec ul. ZWM i w imieniu mieszkańców tej ulicy /1983 pełnoletnie osoby
i 30 działających podmiotów gospodarczych/, a także jako działający do dziś!!! Społeczny Przewodniczący
Komitetu Obrońców nazwy u. ZWM. 

Wyrażam własne, ale także wielu mieszkańców tej ulicy i kierowników firm mających przy tej ulicy
siedziby. Swoje oburzenie na wygłoszone przez p. Macieja Topolewicza herezje bzdury i nieprawdy jakie
opisał nt. potrzeby zmiany nazwy naszej ulicy Związku Walki Młodych /ZWM/. 

Ten autor podjął z nami, mieszkańcami, już piąty bój o zmianę tej nazwy, mając podobnie jak jego
poprzedni “bojownicy z PRL” jeden powód i argument. Pobił poprzedników w jednym -tyle nieprawdy
nt. ZWM i rzekomych poglądów mieszkańców na potrzebę zmiany tej nazwy to nie wytoczył żaden z
poprzednich oszołomów na ten temat 

To dla obrony przed takimi jak Maciej Topolewicz pełnię z moimi dwoma kolegami funkcje
Przewodniczącego Społecznego Komitetu/SKOuZWM/ 

Wygłoszony pogląd M. Topolewicza nt. „komunistycznych patronów” odniosę wyłącznie do nazwy ul.
ZWM ,chociaż sądzę, że wiele nieprawdy, kłamstw dotyczy też w jego wydaniu innych ulic Warszawy.

Nasze argumenty;
11.. hhiissttoorryycczznnee:: 
ZWM to nie osoba, a organizacja powstała w 1942 r. w Warszawie ul. Suzina 3m.114/WSM. Założyciele

Hanna i Witold Dryllowie. -dzielni bojownicy wielu wspólnych z AK akcji zbrojnych. 
W powstaniu ZWM-owcy walczyli w batalionie Czwartaków pod dowództwem gen Rozłubirskiego,

wspólnie z AKowcami /Śródmieście/ Zginęło ich ponad 300! . Gen Rozłubirski został za udział w
powstaniu odznaczony przez Bora-Komorowskiego medalem Virtuti Militari!! 

ZA takie poświecenie życia dla Polski wg M. TOPOLEWICZA NIE NALEZY SIE PAMIĘĆ W POSTACI
NAZWY ULICY???? 

Czy M. Topolewicz zna i przytoczył choć jeden przykład potępienia jednego ZWM-owca za działalność
PO WYZWOLENIU???

22.. ppiisszzee MM..TT ““MMIIEESSZZKKAANNCCYY UULL..ZZWWMM nnaajjbbaarrddzziieejj PPOODDZZIIEELLEENNII”” 
Tak red. Topolewskiemu wyszło z jego rozmów z okolicznymi mieszkańcami. Może część z nich nie

mieszka dokładnie przy ul. ZWM?
To wielka bzdura! W 2007 r. SBM Stokłosy przeprowadziła pełną ankietę, która objęła wszystkich

mieszkańców ul. ZWM Wynik: - udział wzięło 2054 0s0by i 33 firmy - przeciwko zmianie NAZWY ULICY
ZWM BYŁO 2016 OSÓB CO STANOWI 96,6 % !!!!.Za zmianą głosowało 71 OSÓB!!! 

PODEJRZEWAM, ZE INFORMACJE W TEJSPRAWIE P.M.TOPOLEWICZ ZBIERAŁ “ANKIETOWAŁ” U
TYCH 71 OSÓB. Jednak dla czytelników Passy p odał, ze wśród mieszkańców “za” i “przeciw” “rozkładają
sie po równo??!! 

Zadałem sobie trud jak taki pogląd wygląda dzisiaj: zrobiłem ankietę w swoim bloku nr7. Wyniki - na
..91.zam. osób przeciw zmianie było 86 tj.86 56 %../..5 osób nie wzięło udziału w ankiecie/.. 

33.. PP.. MM.. TTooppoolleewwiicczz uukkrryyłł pprrzzeedd cczzyytteellnniikkaammii PPaassssyy ciągle aktualny WYROK Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 26.02.1998 r. który stwierdził nieważność uchwały rady miasta Warszawy Z DNIA
7 KWIETNIA 1997 R W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY W GMINIE Warszawy- Ursynów O
DOTYCHCZASOWEJ NAZWIEZWM NA Józefa Andrzeja Szczepańskiego .NSA uwzględnił protest
Społecznego Komitetu Protestacyjnego i w oparciu o przepis prawny Europejskiej Karty Samorządu
Terytorialnego na który nasz Komitet sie powołał. 

W wyniku takiego rozstrzygnięcia prawnego ponad 2000 osób!!! zostało zwolnionych z obowiązku i
ogromnej uciążliwości wymiany często płatnej licznych dokumentów. SBM Stokłosy zaoszczędziła ca 100
tyś zł na bezsensownej zmianie oszyldowania 27 bloków mieszkalnych co byłoby też wydatkiem
mieszkańców tej ulicy. 

Passa zamieściła piękne zdjęcie naszej ulicy ZWM nie podając nr bloku Zapewniam Pana że ankieta w
ww. sprawie w każdym bloku byłaby dzisiaj analogiczna jak w bloku nr.7 W przyszłości radzę nie
informować czytelników nie tylko Passy informacjami nie sprawdzonymi co pozwoli Panu uniknąć
przykrej kompromitacji. 

ppoozzddrroowwiieenniiaa ddllaa mmooiicchh uurrssyynnoowwsskkiicchh ssąąssiiaaddóóww ii ddllaa RReeddaakkccjjii PPaassssyy,,
Sławomir Litwin

List do Redakcji w sprawie nazwy ZWM



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

KUPIĘ każde
elektronarzędzia oraz każdy

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

KUPIĘ narzynkę - M3 x 0,8
mm. Tel. 22 649-04-04

KUPIĘ PŁYTY
WINYLOWE I CD, dojazd,

609-155-327

LIKWIDUJĘ mieszkanie -
tanio sprzedam meble, 
609-661-216

SPRZEDAM wózek
inwalidzki nowy z oparciem,
c. 500 zł, tel.504-759-300

KUPIĘ 1-,2-pokojowe, 
724-09-09-58

AA ANGIELSKI skutecznie,
503-765-393

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

FRANCUSKI, 880-321-787
HISZPAŃSKI, 507-087-609
MATEMATYKA, 

22 641-82-83
MATEMATYKA,

503-472-944 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

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

MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, poprawkowicze
semestralni, 502-583-141

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

MATEMATYKA,
nauczycielka, 604-399-221

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

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

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

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

DO BIURA z
doświadczeniem w branży
reklamowej,
biuro@atsdigital.pl

POSZUKUJĘ opiekunki do
grzecznych chłopców, 
5 godzin, 663-778-528

SZUKAM PRACY,
wykształcenie pedagogiczne,
502-275-714

FERIE 2 domki do 5 osób,
12 km od Kazimierza
Dolnego. Wystawiam faktury,
tel. 601-057-232

ANTENY, 603-375-875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DEZYNSEKCJA, 
22 642-96-16

DEZYNSEKCJA,
DERATYZACJA, 606-652-601

DOCIEPLANIE poddaszy -
solidnie, 501-624-562  

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio,

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 

507-153-734
HYDRAULIKA, remonty,

602-651-211 

KOMPUTERY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

tel. 22 8 94-46-67, 602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, Pasaż

Ursynowski 9, tel. 22 644-26-
05, 601-737-777

—-
KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, ul.
Kulczyńskiego 9, 
tel.: 692-101-784

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

MALARSKIE, tapetowanie,
603-183-405

MALOWANIE, 698-431-913
MALOWANIE, gipsy, panele,

glazura, 609-394-164
MALOWANIE, gładź, tanio,

505-73-58-27
MALOWANIE,

szpachlowanie, 722-920-650

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA – lodówki, pralki,
zmywarki 22 643-16-65,

501-156-079

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

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
22 641-80-74

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

OSUSZANIE
POMIESZCZEŃ, 
519-581-082

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie dywanów

i wykładzin, 501-053-855,
www.fstz.waw.pl

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

RĘBAK do gałęzi, 
503-954-603

ROLETY - itp. Robert, 
501-132-233

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

STOLARSKIE, meblowe,
505-935-627

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

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

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

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

WIERCENIE, KARNISZE,
itp.608-303-530

WR ÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

DOM OPIEKI, Piaseczno,
601-870-594

GABINET MEDYCYNY
NATURALNEJ, 784-77-30-88;

22 291-55-78

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51

MASAŻE różne, 572-650-662
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Dom Sztuki SMB „Jary” 
ul. Wiolinowa 14 
02-785 Warszawa
Tel./faks: 22 643 79 35
www.domsztuki.art.pl

Sobota, 24 stycznia, 18.00:
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” zaprasza na film
„Lewiatan” (Rosja 2014, reż.
Andriej Zwiagincew, 140 minut).
Wstęp wolny.*

Niedziela, 25 stycznia, 16.00:
Karnawałowy Bal dla Dzieci (w
ramach akcji „Zima w Mieście
na Ursynowie”, 120 minut).
Wstęp wolny.* 

Niedziela, 25 stycznia, 19.00:
Teatr Za Daleki w Domu Sztuki
zaprasza na monodram
komediowy p.t. „Tuwim… czyli
5 minut woźnej” w wykonaniu
Beaty Malczewskiej. Scenariusz
i reżyseria: Beata Malczewska,
Ewa Kornecka. 90 minut. 

Bezpłatne karty wstępu
wydaje kasa Domu Sztuki od
czwartku, 22 stycznia, od godz.
17.00.*

Poniedziałek, 26 stycznia,
19.00: koncert kabaretowy z
cyklu „Marek Majewski i jego
goście”. Wykonawcy: Jacek
Borkowski, Maciej Damięcki,
Marek Majewski. 

Bezpłatne karty wstępu
wydaje kasa Domu Sztuki od

czwartku, 22 stycznia, od godz.
17.00.*

Warsztaty artystyczne w
ramach akcji „Zima w Mieście
na Ursynowie” (uczestnictwo
bezpłatne)*:

„Zimowe zabawy dłutem i
kredką” – wtorki i czwartki: 27 i
29 stycznia w godz. 10.00-11.00
i 11.15-12.15.

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

Bliższe informacje i zapisy na
warsztaty – w sekretariacie
Domu Sztuki.

Dom Sztuki zaprasza do
swoich filii:

Klubu Seniora (ul. Pięciolinii
10, tel. 22 643 02 10).

Modelarni Lotniczej (ul.
Służby Polsce 1, tel. 643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy.

Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 35 17
dom.kultury@stoklosy.com.pl

Dom Kultury Stokłosy
serdecznie zaprasza dzieci w
wieku od lat pięciu na zajęcia
baletowe odbywające się w
każdy czwartek.  Przyjmujemy

zapisy do grup
rozpoczynających zajęcia w
następujących godzinach: 16:00,
17:00, 18:00. Zajęcia trwają
około 45 minut.

Zainteresowanych prosimy o
zapisy drogą telefoniczną:

Tel. 22 855 35 17 lub
mailową:
dom.kultury@stokłosy.com.pl

Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
www.ursynoteka.pl

22.01 – czwartek – spotkanie
z Dyrektorem Muzeum
Etnograficznego p. Małgorzatą
Orlewicz pt.: „Cały świat w
jednym miejscu – wizyta”

27.01 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem
Mrowcewiczem w cyklu „Świat
jest teatrem. Sceny z historii
dramatu i teatru” pt.: „W cieniu
Króla Słońce – tragicy”

29.01 – czwartek – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
„Literatura polska –
onomastyka” pt.: „Przezwiska i
wyśmiewanie nazwisk
(historycznie) w dawnych
czasach”

Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!!!
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
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Co i kto

Dnia 22 stycznia w
Faktycznym Domu Kultury, przy
ul. Gałczyńskiego 12 w
Warszawie, o godz. 14.00
odbędzie się panel dyskusyjny
na temat współczesnych
wyzwań społeczności
europejskiej w obliczu rosnącej
islamofobii. Temat jest
niezwykle aktualny w kontekście
ostatnich tragicznych wydarzeń
w Paryżu, wzrastających
antymuzułmańskich protestów
w innych państwach
europejskich oraz radykalizacji
niektórych środowisk w Polsce.
„Nie każdy muzułmanin jest
terrorystą, ale każdy terrorysta
jest muzułmaninem.” lub „Nie

martw się i tak w „pokojowy”
islam nikt nie uwierzy nie ważne
jak będziecie zaprzeczać część
ludzi zna prawdę o was i waszej
chorej ideologii.” – takie wpisy
można co raz częściej odnaleźć
w polskojęzycznym Internecie. 

Muzułmanie utożsamiani są
z terrorystami, ewentualnie
potencjalnymi terrorystami.
Dominuje paranoidalna wizja
muzułmanów funkcjonujących
faktycznie jako jeden
gigantyczny porozumiewający
się organizm, którego częścią jest
i terrorysta w Afganistanie i
polski osiedlowy sprzedawca
przysłowiowych kebabów. Polski
dyskurs antyislamskiej mowy

nienawiści zyskał nowe oblicze
w wyniku wejścia do UE oraz
konkurowania Polaków z
obywatelami UE wyznania
muzułmańskiego o miejsca
pracy w krajach Europy
Zachodniej. Powstało nowe
obraźliwe słownictwo stworzone
przez polskich imigrantów na
określenie mieszkańców
Bliskiego Wschodu, Afryki
Północnej i Azji Południowej –
„ciapki”, „ciapaci”, „beżowi”,
szmatogłowi” oraz „muslimy”. 

Partnerami spotkania są:
Collegium Civitas i Fundacja
Przestrzeń Wspólna. Spotkanie
będzie miało charakter otwarty.
Zakończenie  ok. godz. 17.00.

Widmo krąży po Europie. Widmo islamizmu?
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