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Majdan Bankowy wrzeArcymistrz mistrzem Celiński o 13 grudnia...
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N a Majdanie Niepodległo-
ści w Kijowie mistrz
wszech wag w boksie Wi-

talij Kliczko wyprowadza tłumy
Ukraińców, by protestowali prze-
ciwko poczynaniom prezydenta
Wiktora Janukowycza. W War-
szawie – może nie tłumy, ale tłum-
ki – gromadzi co pewien czas na
Placu Bankowym burmistrz Ur-
synowa Piotr Guział, przeciwsta-
wiający się polityce prezydent
Warszawy – Hanny Gronkiewicz-
Waltz. Janukowycz – jak dotych-
czas – zanadto nie zmiękł i wciąż
gra na dwa fortepiany, udając, że
chce wprowadzić Ukrainę do Unii
Europejskiej, choć faktycznie bra-
ta się z Rosją, zmierzając do zapro-
ponowanej przez nią unii celnej.
Guział natomiast wciąż stawia

sprawę jasno, wytykając HGW ko-
lejne błędy, zaniedbania, a także
ewidentnie złą wolę, podszytą par-
tyjnym interesem (Platformy Oby-
watelskiej). 

Orozgrywce pomiędzy pa-
nem Piotrem i panią Ha-
nią media dudnią od wie-

lu miesięcy, bowiem zainicjowa-
ne przez Guziała referendum, ma-
jące pozbawić ją stanowiska, śle-
dziła w napięciu cała Polska.
Ewentualna przegrana prezydent-
ki byłaby gwoździem do trumny
słabnącej w sondażach PO. HGW
wygrała wszakże ten dramatycz-
ny pojedynek niezbyt wysoko na
punkty, choć przedtem była kil-
kakrotnie rzucana na deski i spo-
dziewano się nawet nokautu. Sa-
ma groźba utraty stanowiska
sprawiła, że Pierwsza Obywatelka
Warszawy poszła po rozum do
głowy i zamiast stawiać się ostro
mieszkańcom, zrobiła się miękka
jak wosk, spełniając wszystkie me-
rytoryczne postulaty referenda-
rzy i na dodatek wdzięcząc się do
warszawiaków niczym sprzedaw-
ca w sklepie z drogimi towarami,
dający do zrozumienia: nasz
klient, nasz pan.

M ogło się wydawać, że
udzielona Hannie przez
Guziała i Warszawską

Wspólnotę Samorządową lekcja
pokory nie pójdzie na marne i za-
miast dumnej carycy będziemy
mieli na tronie stołecznym kogoś
tak delikatnego, że tylko do rany
przyłóż i że się w końcu z Guzia-
łem dogadają (w tym największy
jest ambaras, żeby dwoje chciało
naraz). Okazuje się jednak, że kil-
ka tygodni po referendalnej za-
wierusze w Urzędzie Miasta przy
Placu Bankowym, jak również w
Radzie Warszawy, obradującej w
PKiN, wszystko zaczyna być po
staremu i pani prezydent wraca
do poprzedniej formuły: ja wam
pokażę! Tak przynajmniej ocenia
jej zachowanie burmistrz Ursy-
nowa, zdesperowany w sytuacji,
gdy HGW tnie mu ostro prelimi-
narz budżetowy, uniemożliwia-
jąc rozwiązywanie arcyważnych
problemów dzielnicy, wiążących
się między innymi z konieczno-
ścią wytyczenia nowych ulic, któ-
re gładko połączyłyby Ursynów z
Wilanowem. 

M ieliśmy już okazję, by się
przekonać, jakie są
skutki zwlekania z od-

powiednimi decyzjami, niezbęd-

nymi do zagwarantowania
mieszkańcom ulicy Gąski dosta-
tecznego dojazdu i dojścia. Za-
niedbanie pojawiło się jeszcze w
latach dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku, kiedy Ursynów był
całkowicie samorządną, nieza-
leżną gminą, która na drodze o
charakterze publicznym usado-
wiła beztrosko prywatnego wła-
ściciela (Bertelsmanna). Teraz
jest nowy właściciel, którego gu-
zik obchodzi niemający mocy
prawnej „gentlemen’s agre-
ement”pomiędzy byłą gminą a
niemieckim wydawcą, co lubił się
ponoć dorabiać i na wydawaniu
prasy, i na pornografii. Bertel-
smann jednak sobie poszedł, od-
paliwszy feralną działkę innej fir-
mie, która ludziom z ulicy Gąski
zamknęła bramę do wysokiego
Ursynowa przed nosem, zmusza-
jąc ich do latania i jeżdżenia na-
około wąziutkim traktem. No
cóż, właściciel ma prawo gospo-
darzyć się na swoim terenie 
jak chce. 

Bogiem a prawdą jednakże,
rzecz jest do załatwienia w
okamgnieniu, bo obok

wspomnianej działki znajduje się
teren, który miasto może wyku-
pić i zbudować mieszkańcom no-
wą drogę (na stosunkowo krót-

kim odcinku). Ale Wielkie Pań-
stwo na placu Bankowym potrze-
by peryferyjnych warszawiaków
ma gdzieś i nawet nie zamierza
im pomóc, o czym trochę więcej
piszemy na str.....

W iadomo, że Hannie
Gronkiewicz-Waltz nie
w smak, iż jej partia zo-

stała odsunięta na Ursynowie od
władzy przez lokalne ugrupowa-
nie sąsiedzkie pod wodzą Guziała,
któremu jako burmistrzowi od je-
go pierwszego kroku w urzędzie
PO rzuca kłody pod nogi. Ja aku-
rat staram się zrozumieć panią
prezydent, zawiadującą miastem
w wyjątkowo trudnym okresie,
gdy trzeba było stanąć na głowie w
obliczu piłkarskich mistrzostw Eu-
ropy 2012, znosić rosnący ciężar
janosikowego, a na dodatek wy-
płacać horrendalne odszkodowa-
nia spadkobiercom przedwojen-
nych właścicieli nieruchomości,
odzyskującym prawa właściciel-
skie przed sądem. Ustawy łago-
dzącej skutki „Dekretu Bieruta”
Sejm nawet nie zamierza uchwa-
lić, reprezentując jakby interesy
cwaniaków, robiących na owych

rewindykacjach fortunę. Ciężar
władzy na pewno przytłacza
HGW, która – co tu kryć – skom-
promitowała się wraz ze swą eki-
pą, nie potrafiąc wdrożyć w termi-
nie rozwiązań nowej ustawy o wy-
wózce śmieci i w paru innych spra-
wach. Dobrze byłoby więc, żeby
rzecznik stołecznego Ratusza nie
pyszczył Guziałowi, że on admini-
stracyjny niedojda, skoro pani na
Placu Bankowym sama zalicza w
tym roku wpadkę za wpadką. Ja-
sne, że jej robota o wiele trudniej-
sza, ale o jakości dobranych przez
nią kadr świadczy to, że wobec ko-
lejnych zawałek musiała wymienić
niemal całą drużynę. 

W środę ludzie pani prezy-
dent zaprosili dzienni-
karzy prasy lokalnej na

konferencję w miejskim ratuszu i
muszę powiedzieć, że nowe kadry
zrobiły na mnie korzystne wraże-
nie. Zwłaszcza grupa młodych,
ładnych, inteligentnych kobiet, ga-
dających naprawdę do rzeczy. Nie
ma co, HGW dobrała sobie tym
razem znacznie lepszą ekipę niż w
piłce nożnej Nawałka. Niech więc
– zamiast gafy za gafą – strzela
gola za golem. Byle nie do własnej
bramki. 
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Siatkarze Politechniki odwiedzają ursynowskie szkoły

Siatkarze AZS Politechniki Warszawskiej odwiedzili w ostatnim czasie dwie ursynowskie szko-
ły. W ramach współpracy z dzielnicą Ursynów Inżynierowie zawitali do Gimnazjum nr 92 oraz Szko-
ły Podstawowej nr 323.

Podczas obu wizyt siatkarze opowiadali o swojej pasji, rozdawali plakaty z autografami oraz prze-
prowadzili wspólny trening. W gimnazjum nr 92 uczennice należące do siatkarskiej sekcji repre-
zentacji szkoły już po raz drugi miały okazję odbyć zajęcia z siatkarzami Politechniki. – Inżyniero-
wie odwiedzili nas również w poprzednim sezonie, ale trening z profesjonalistami na tyle nam się
spodobał, że postanowiliśmy zaprosić ich po raz kolejny – powiedział zadowolony nauczyciel wy-
chowania fizycznego oraz trener sekcji żeńskiej, Michał Chydziński.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 323 do odwiedzin drużyny podeszli z kolei z większym en-
tuzjazmem oraz spontanicznością. „Ja znam nazwiska wszystkich zawodników”. „A ja byłem
ostatnio na waszym meczu!” – przekrzykiwały się wzajemnie dzieci. Największą frajdę sprawił im
sparing z Politechniką. Mieszane zespoły dziewczynek i chłopców klasy IV B wraz z Inżynierami
doskonale bawiły się podczas zajęć.

Zamiast grosika daj batonika
8 grudnia w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie odbył się koncert finałowy pt.

„Dziewczynka z zapałkami” w ramach XIV edycji akcji charytatywnej „Zamiast grosika daj bato-
nika”. Podczas uroczystości wystąpiły dzieci z przedszkolnego zespołu wokalno-tanecznego „5,5”
wraz z jego absolwentami, przedszkolny zespół teatralny „Bajeczka” oraz chór Vox Cordis pod dy-
rekcją Grzegorza Staniuka. Gościnnie wystąpił chór z Gimnazjum nr 93 im. Księżnej Izabeli Czar-
toryskiej, a oprawę muzyczną koncertu przygotowała Agata de Mezer. Pięknie wykonane kolędy
oraz wzruszająca opowieść o dziewczynce z zapałkami wprowadziły wszystkich obecnych w nie-
powtarzalną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.Tradycyjnie zebrane podczas akcji słodycze  zo-
stały przekazane dla dzieci rodzin będących pod opieka OPS przy ul. Cybisa 7.

Turniej piłki halowej dziewcząt
W hali Szkoły Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej 8 odbyła się trzecia edycja Mokotow-

skiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej dziewcząt w kategorii szkół podstawowych. Zwycięzcami za-
wodów zostały dziewczynki ze Szkoły Podstawowej nr 260. Podopieczne trenera Marka Teterycza
tym samym obroniły zdobyty rok temu tytuł. Drugie miejsce przypadło zawodniczkom ze Szkoły
Podstawowej nr 103 prowadzonym przez Tomasza Zacharzewskiego. Na trzecim stopniu podium
stanęły dziewczynki ze Szkoły Podstawowej nr 98 trenowane przez Pawła Reszkę. Najlepsze ze-
społy i zawodniczki zostały nagrodzone trofeami i okolicznościowymi koszulkami.

Biała prostokątna tablica
z czarnymi konturami bu-
dynków oznacza OBSZAR
ZABUDOWANY.

Pojazd przekraczający tę ta-
blicę zwalnia. Człowiek w tym
momencie zaczyna przyśpie-
szać. Im większy jest OBSZAR
ZABUDOWANY, tym szybciej w
tym OBSZARZE wszyscy się po-
ruszają. Człowiek jest integralną
częścią OBSZARU ZBUDOWA-
NEGO. Mimo, wolności i swo-
body poruszania się, jest w pew-
nym sensie więźniem własnych
cywilizacyjnych dokonań. Nie-
widzialna krata otacza go i obra-
ca tak, że staje do góry nogami.
Pozycja ta zaczyna stawać się
normalną. Zamiast relacji czło-
wiek z człowiekiem, jest relacja
człowiek – komputer, człowiek –
praca lub człowiek – telewizor.
Zabudowuje człowiek przestrzeń
wokół siebie tak, że im mniej ma
swobody wykonywania wła-
snych ruchów, tym lepiej się czu-
je. Niewidzialna soc-kultura do-
konuje zawłaszczeń, często nie
dostrzeganych przez mieszkań-
ców OBSZARU ZABUDOWANE-
GO. W przyśpieszonym rytmie
wahadła upływa dzień za dniem.

Na końcu każdego OBSZARU
ZABUDOWANEGO stoi biała
prostokątna tablica, taka sama
jaka stała na początku. Różnica
polega na tym, że posiada grubą
czerwoną kreskę. Od tego mo-
mentu pojazd zaczyna przyśpie-
szać. Człowiek w przeciwień-

stwie do tego co robił przedtem,
zaczyna zwalniać.

Jest poza OBSZAREM ZABU-
DOWANYM.

W wystawie uczestniczą znani
ursynowscy artyści plastycy oraz

zaproszeni goście: Alina Bloch,
Wanda Badowska, Elżbieta Ba-
necka, Tomasz Bełech, Witold
Czopowik, Małgorzata Dąbkow-
ska, Jerzy Derkacz, Janusz Duc-
ki,Mariusz Gajewski, Zbigniew
Gos, Ilona Iwańska, Tymon Iwań-
ski, Edward Henryk Jeliński, An-
na Jędrzejec, Maria Wollenberg-
-Kluza, Ryszard Kozłowski, Kata-
rzyna Krzykawska, Daniel Ludwi-
czuk, Tomasz Łączyński, Jakub
Łęcki, Mirosław Miroński, Olga
Mieloszyk, Irena Moraczewska,
Tadeusz Markiewicz, Marian No-
wiński, Piotr Nowiński, Fredo Oj-
da, Henryk Patejuk, Sabina Pie-
trusa, Teresa Plata, Jan Rylke,
Monika Skarzyńska, Piotr Szaty-
łowicz, Marek Sierpiński, Barba-
ra Bielecka-Woźniczko, Grzegorz
Witek. Wystawie towarzyszy
pięknie opracowany i wydany ka-
talog autorstwa art. plastyka Ka-
tarzyny Derkacz-Gajewskiej.

Wystawa czynna jest do 5
stycznia 2014 roku i można ją
zwiedzać codziennie /z wyjąt-
kiem poniedziałku/ w godzinach
od 15 00 do 17 00. W niedziele i
święta po każdej mszy świętej. 

Te k s t  i  f o t o  J u r e k  D e r k a c z  –
k u r a t o r  w y s t a w y

W niedzielę w Arenie Ursy-
nów odbyły się tradycyjne
Ursynowskie Mikołajki
dla najmłodszych miesz-
kańców dzielnicy. 

Przez cały dzień kilka tysięcy
dzieci skorzystało z licznych
atrakcji: spotkania ze św. Miko-
łajem, przygotowywania ozdób
świątecznych, występów arty-
stycznych, zabaw na dmuchaw-
cach oraz zajęć sportowo-rekre-
acyjnych.

Każde dziecko, które tego dnia
odwiedziło Arenę Ursynów
otrzymało drobny prezent.

W trakcie rsynowskie Miko-
łajki 2013 w statystykach:

rozdano dzieciom 1 500 pre-
zentów

dzieci pomalowały 2 000
bombek gipsowych imitujących
świąteczne figurki

wykonano 1 900 pamiątko-
wych, rodzinnych zdjęć z Miko-
łajem

rozdano 1 500 –pączków
rozdano 2 000 –jabłek (ok.

400 kg)
rozdano 1 000 –butelek wody
dzieci wykleiły i pomalowały

2 000 papierowych bombek

dzieci zużyły 2 kg cekinów do
dekoracji papierowych bombek

dzieci zużyły 18 000 koloro-
wych pasków do łączenia w łań-
cuch ozdobny na choinkę

zużyto 150 szt. klejów w sztyfcie
18 m2 – taka powierzchnię

miał obraz świąteczny namalo-
wany przez dzieci,

do namalowania obrazu zu-
żyto 12 litów farb w siedmiu ko-
lorach

nadmuchano 2 600 balonów
skręcanych

Do dekoracji sali użyto:
1 300 m b. girland świątecz-

nych
380 m b. lampek choinko-

wych
600 m2 agrowłókniny białej
1 000 szt. zszywek
0,5 kg szpilek
W najbliższą sobotę (14 grud-

nia) na placu przed Kościołem
Wniebowstąpienia Pańskiego
w Parku im. Jana Pawła II roz-
pocznie się Jarmark Świątecz-
ny. Jednocześnie przypomina-
my, że trwa także akcja Alert
dla zwierząt! Dary dla zwierząt
będzie można przekazywać
również podczas Jarmarku
Świątecznego.

W porze Mikołajek Święty
Mikołaj dwukrotnie od-
wiedził Dom Sztuki. W pią-
tek, 6 grudnia, uświetnił
swoją obecnością pro-
gram artystyczny „Bawcie
się z nami”. 

W programie tym zaprezen-
towały się – znakomicie! – trzy
spośród dziecięco-młodzież-
owych grup twórczych Domu
Sztuki, finansowanych ze środ-
ków Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy: Teatr Muzyczny
„Zgraja z Wiolinowej” pod kie-

runkiem Ewy Kłujszo (obejrzeli-
śmy etiudę „Tron”), zespół bęb-
niarski „Mali”, prowadzony
przez Katarzynę Zadorę oraz ze-
spół tańca irlandzkiego, którym
zawiaduje Edyta Jakubowska.
Wszystkie popisy wypadły bar-
dzo efektownie, ale szczególne
słowa uznania należą się tance-
rzom „irlandzkim”, którzy osią-
gnęli godne podziwu rezultaty,
ćwicząc od niespełna trzech mie-
sięcy!

(Uzupełnieniem udanych pre-
zentacji zespołów artystycznych

Domu Sztuki był spektakl „Mroż-
kowisko”, wystawiony we wto-
rek, 10 grudnia przez Teatr Mło-
dzieżowy Domu Sztuki „Klucz z
Wiolinowej”, kierowany przez
Wojciecha Sanejkę). 

Wracając do Mikołaja, trzeba
powiedzieć, że mistrz gwiazd-
kowych prezentów był również
bohaterem tytułowym sztuki
„Zagubiony Mikołaj”, na którą
Teatr Za Daleki w Domu Sztuki
zaprosił dzieci w niedzielę, 8
grudnia. Uroczy spektakl, opar-
ty na książce Marzanny Graff-
Oszczepalińskiej „Świąteczne za-
mieszanie”, przypominał starą
prawdę, że o jakości świąt Bo-
żego Narodzenia nie przesądza-
ją modne gadżety pod choinką:
najważniejsze, aby te święta spę-
dzić w gronie bliskich i radosnej
atmosferze. W przedstawieniu
wystąpiło czworo aktorów: Ma-
rzanna Graff, Ewa Konstanciak,
Małgorzata Lewińska i Aleksan-
der Mikołajczak.

Dodajmy, że obie mikołajkowe
imprezy w Domu Sztuki zgro-
madziły komplet widzów 
i bardzo się im – zarówno dzie-
ciom, jak i dorosłym – spodoba-
ły. Obie, podobnie jak „Mrożko-
wisko”, zostały też sfinansowane
przez Dzielnicę Ursynów.

B U A

Weekend z Mikołajem

Ursynowskie Mikołajki Obszar zabudowany...
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W czwartek, 5 grudnia otrzy-
maliśmy informację z Biura Roz-
woju Miasta, że decyzją prezy-
dent Warszawy została ostatecz-
nie zablokowana możliwość wy-
datkowania ponad 2 mln zł środ-
ków inwestycyjnych, które zo-
stały przyznane dzielnicy Ursy-
nów na 2013 r. oraz został
zmniejszony, jako jedynej dziel-
nicy, limit wydatków inwesty-
cyjnych na 2014 r. o kwotę 5,6
mln zł, tj. aż o 26%. Tym samym
budżet inwestycyjny Ursynowa
będzie najniższy w historii, a w
przeliczeniu na mieszkańca 16
spośród 18 dzielnic.

W efekcie decyzji prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz zo-
stała zablokowana możliwość
realizacji w 2013 r. następują-
cych inwestycji:

chodnika przy wyjściu ze sta-
cji metra Imielin – obecnie
mieszkańcy grzęzną w błocie,

rozbudowy parkingu przy
Urzędzie Dzielnicy – obecnie
trzeba czekać nawet kilkanaście
minut na wolne miejsce,

realizację boiska w Parku La-
sek Brzozowy,

wykupu działek pod kanaliza-
cję sanitarną i drogi na Kabatach.

Na każde z tych zadań Urząd
posiada ważne pozwolenie na bu-
dowę, które wkrótce wygaśnie.
Będzie to niewątpliwe niegospo-
darność z uwagi na koszty ponie-
sione na projekty budowlane. W
przypadku wykupu ww. działek
jest to obowiązek wynikający z
zapisów planu zagospodarowa-
nia przestrzennego i uzasadniona
potrzeba w związku z brakiem
możliwości dojazdu samocho-
dów straży pożarnej do posesji.

Decyzje prezydent są niczym,
poza politycznym odwetem, nie-
uzasadnione. Traktujemy je jako
kolejną szykanę wymierzoną we
władze Dzielnicy Ursynów i jej
mieszkańców. Dzielnica od
kwietnia br. kilkakrotnie wystę-
powała do prezydent (wnioski
na Radę Miasta w kwietniu,
czerwcu, październiku i listopa-
dzie) z wnioskami o przesunięcie
realizacji na kolejne lata zadań
(rewitalizacja Jeziora Grabow-
skiego i Księżego Stawu), które z
przyczyn formalnych (odwoła-
nia stron postępowania), będą-
cych poza kompetencjami władz
Dzielnicy, nie mogą być obecnie
wykonane, z jednoczesnym wy-
korzystaniem zwolnionych środ-

ków pod inne, wnioskowane
przez mieszkańców inwestycje.
Dotychczas nie otrzymaliśmy
żadnych wyjaśnień, dlaczego
wciąż blokowane jest przesunię-
cie ww. środków.

W 2014 r. zablokowano moż-
liwość realizacji:

sygnalizacji świetlnej przy ul.
Dereniowej na przejściu dla pie-
szych, na którym potrącono
uczniów pobliskiej szkoły pod-
stawowej,

sygnalizacji świetlnej przy ul.
Zaruby, na drodze dojścia do
szkoły

budowy nowego przedszkola
przy ul. Tanecznej – obecnie
funkcjonujące stare przedszkole
jeszcze w tym roku zostanie za-
mknięte z uwagi na zły stan tech-
niczny.

Decyzje te dowodzą, że pre-
zydent m.st. Warszawy Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz
przedkłada osobiste animozje
nad dobro mieszkańców stolicy.
Przedkładane przez Zarząd i Ra-
dę Dzielnicy Ursynów zmiany
do budżetu leżały w interesie
mieszkańców Ursynowa oraz
wynikały z dbałości o właściwe i
gospodarne zarządzanie środ-
kami publicznymi będącymi w
dyspozycji władz Dzielnicy Ursy-
nów. Niestety, chęć doraźnego
dokuczenia oponentom politycz-
nym po raz kolejny pchnęły sto-
łecznych decydentów do wyko-
rzystania wad ustrojowych m.st.

Warszawy w bieżącej walce po-
litycznej. Walki, której ofiarami
są mieszkańcy Ursynowa. Mam
nadzieję, że mieszkańcy Ursy-
nowa za rok w wyborach samo-
rządowych będą pamiętać jak
„dbała” o nich prezydent stolicy
i jej ekipa.

P i o t r  G u z i a ł
B u r m i s t r z  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

m . s t .  W a r s z a w y
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W związku z niezrozumiałym
i krzywdzącym dla większości
podziałem środków inwestycyj-
nych dla poszczególnych dziel-
nic, a także z systematycznie ma-
lejącymi od 2008 r. kwotami na
inwestycje dzielnicowe, przy jed-
noczesnym wzroście kwot na in-
westycje ogólnomiejskie, zwra-
cam się do Pani Prezydent i Pań-
stwa Radnych o wstrzymanie
prac nad przyszłorocznym bu-
dżetem i Wieloletnią Prognozą
Finansową, do czasu ustalenia
sprawiedliwego i opartego na
przejrzystych zasadach podziału
środków inwestycyjnych, odpo-
wiadającego priorytetom mia-
sta i potrzebom lokalnych spo-
łeczności.

Obecnie limity wydatków in-
westycyjnych dla poszczególnych
dzielnic są dziełem przypadku i
nie uwzględniają ani parytetu

liczby ludności, ani powierzchni
dzielnicy, ani specyfiki dzielnic,
ani też ich realnych potrzeb. I tak
na przykład najliczniej zaludnio-
na dzielnica Mokotów w przeli-
czeniu na mieszkańca jest dopie-
ro na 14 miejscu, druga w kolej-
ności liczby mieszkańców Praga
Południe na ostatnim, a trzeci
Ursynów na 16 miejscu. Rozpię-
tości kwot przy przeliczniku na
mieszkańca poszczególnych
dzielnic sięgają nawet 8,5 krotno-
ści (Praga Południe 76 zł, Śród-
mieście 79 zł, Ursynów 101 zł,
Wilanów 649 zł, Bemowo 564
zł, a średnio 206 zł).

W przypadku przeliczenia wy-
datków inwestycyjnych dzielnic
na kilometr kwadratowy po-
wierzchni największa dzielnica
Wawer jest na ostatnim miejscu,
druga co do wielkości Białołęka
na 11., a trzeci Ursynów na 16.
miejscu. Oznacza to, że wcielone
po wojnie do Warszawy tereny
niezurbanizowane dawnych wsi,
które leżą na dużych obszarach
Wawra, Wilanowa, Ursynowa,
Białołęki, czy Włoch, w XXI wie-
ku przez najbliższe kilkadziesiąt
lat są skazane na szamba i drogi
gruntowe. Rozpiętość kwot w
przeliczeniu na powierzchnię jest
równie niesprawiedliwa i wyno-
si od 2,869 mln zł na kilometr na
Pradze Północ do 209 tys. zł w
Wawrze, przy średniej 689 tys. zł.

Jednocześnie nie ma w planie
inwestycyjnym żadnego logicz-

nego klucza podziału środków fi-
nansowych, który wynikałby z
przyjętej strategii miasta. Jeśli bo-
wiem tłumaczy się dość wysokie
kwoty przyznane na inwestycje
dla Wilanowa, Białołęki, czy Be-
mowa budową infrastruktury
oświatowej, którą wymusza de-
mografia, to niezrozumiałym jest
pominięcie w tej sprawie Ursy-
nowa, w której to dzielnicy jest
niezbędna bardzo pilna budowa
szkoły na Kabatach i przynajmniej
2 dużych przedszkoli, bowiem co
roku kilkaset podań do przed-
szkoli zostaje odrzuconych, a licz-
ba ta wzrasta i to pomimo utwo-
rzenia w 3 lata 400 nowych

miejsc w istniejących placówkach.
Podobnie tłumaczenie wysokich
kwot przeznaczonych na Pragę
Północ, czy Bemowo budową i
modernizację domów komunal-
nych jest w dużym rozdźwięku
ze środkami przeznaczonymi na
ten cel, np. na Pradze Południe,
Ochocie, czy Bielanach.

Ponadto od 2008 r. co roku
spada kwota łączna wydatków
przeznaczonych do dyspozycji
dzielnic na inwestycje. W 2008 r.
kwota ta wynosiła ponad 718
mln zł i stanowiła 34,27% wy-
datków inwestycyjnych miasta,
a obecnie stanowi zaledwie
12,38% i zmalała nominalnie o
ponad połowę do kwoty blisko
357 mln zł, przy wzroście wy-
datków inwestycyjnych miasta
z 2,096 mld zł w 2008 r. do kwo-
ty 2,883 mld zł planowanych w
2014 r. Obecnie zaplanowane
środki finansowe nie pozwalają
na rozwój dzielnic i, a w niekie-
dy nawet na podtrzymywanie
obecnej infrastruktury. Dlatego
niezbędne jest ustalenie tzw.
dzielnicowej kotwicy inwesty-
cyjnej, polegającej na stałej war-
tości procentowej kwot przezna-
czanych na inwestycje dzielni-
cowe w stosunku do kwoty
wszystkich inwestycji realizowa-
nych przez miasto. Celem sku-
tecznego zapewnienia realizacji
zadań będących w kompeten-
cjach dzielnic proponuję, by za-
gwarantować na ten cel co roku
25% środków inwestycyjnych
miasta, tak jak to było w latach
2003-2010.

/  -  /
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Uprzejmie informujemy Państwa, że w związku z tym, że

przedstawiciele firmy Tesco Polska nie mogą uczestniczyć w se-
sji Rady Dzielnicy Ursynów w dniu 17 grudnia, na której mia-
ła zostać przedstawiona informacja dot. planowanej rozbudo-
wy sklepu Tesco na Kabatach, została podjęta decyzja o odwo-
łaniu posiedzenia. Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów wy-
stąpił ponownie do Tesco Polska o wskazanie dogodnego dla tej
firmy terminu. W międzyczasie na m.in. wniosek radnych Klu-
bu Radnych Nasz-Ursynów została podjęta decyzja o zwołaniu
na 15 stycznia posiedzenia Komisji Architektury. Posiedzenie
to będzie miało charakter konsultacji z mieszkańcami w zakre-
sie problemów jakie generuje bieżąca działalność Tesco na Ka-
batach (hałas, uciążliwe dostawy) a także w zakresie planowa-
nej rozbudowy tego obiektu. Pozwoli to nam się lepiej przygo-
tować do spotkania z przedstawicielami Tesco.

W  i m i e n i u  K l u b u  R a d n y c h  N a s z  U r s y n ó w
G o r e t t a  S z y m a ń s k a
A r k a d i u s z  D m o w s k i

Coraz goręcej na linii KEN 61 – Plac Bankowy, Ursynów karany przez HGW?

Finansowa dyktatura miasta paraliżuje dzielnicę
Burmistrz Ursynowa Piotr Guział ostro protestuje
przeciwko cięciom inwestycji, uniemożliwiającym mię-
dzy innymi rozbudowę i modernizację ulic. 

Lider Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej jest przeko-
nany, że prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz mści
się teraz za niedawne wszczęcie referendum w sprawie jej

odwołania i chce pokazać, że to Guział jest administracyjnym nie-
udacznikiem, proponując najniższy w historii budżet inwestycyjny
dla Ursynowa. Tymczasem przeciętny mieszkaniec, widząc ewident-
ne braki doinwestowania w swoim sąsiedztwie, kieruje pretensje pod
adresem burmistrza. Mało kto bowiem zdaje sobie sprawę ze spe-
cyfiki działania stołecznej administracji i scentralizowania władzy
w mieście na podstawie ustawy warszawskiej, która odebrała finan-
sową samodzielność dawnym gminom. 

Zdaniem Guziała, na skutek nieprzychylnych Ursynowowi
posunięć pani prezydent, patrzącej głównie własnego no-
sa i pilnującej interesów swojej partii (PO), cierpią Bogu du-

cha winni ursynowianie. A nawet nie tylko oni. Bo chociażby brak
dostatecznych połączeń ulicznych z Wilanowem i Powsinem doku-
cza również wielu kierowcom spoza Ursynowa, wspinającym się co-
dziennie na skarpę uliczkami Orszady i Podgrzybków. W miej-
scach, w których powinno się słyszeć tylko wyłącznie ptaków i
szum liści, warczą silniki i smrodzą rury wydechowe, a matki z
dziećmi boją się ruszyć na spacer do Lasu Kabackiego południowym
krańcem ul. Nowoursynowskiej, która na tym odcinku może inten-
sywnością ruchu samochodowego konkurować z Marszałkowską. 

Wiele osób uważa, że ogłaszający nieustannie protesty
Guział po prostu się lansuje jako polityk z aspiracjami
do ewentualnego objęcia posady, piastowanej obecnie

przez HGW, a w praktyce nic nie robi dla Ursynowa, co jednak na
pewno nie jest prawdą, bo bardziej mu można zarzucić nadaktyw-
ność niż siedzenie z założonymi rękami. Zresztą kariera Guziała i

jego zaskakujące polityczne alianse to jego osobista sprawa, któ-
ra nikogo nie musi obchodzić, natomiast potrzeby dzielnicy wyda-
ją się oczywiste – niezależnie od tego, czy ktoś lubi burmistrza, czy
też go nie znosi. Cokolwiek myśleć o latach, w których Ursynów
miał status osobnej gminy, zarządzanej pod dyktando osób wywo-
dzących się z Unii Wolności, trzeba przyznać, że dokonano wtedy
potężnego skoku cywilizacyjnego. Gdy potem władzę objęli pospo-
łu ludzie z Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości,
również nie było źle. Wystarczy przypomnieć, że w tamtym okre-
sie oddano do użytku funkcjonalny i elegancki budynek ratusza
przy alei Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz jedyny na Ursyno-
wie stadion (piłkarsko-lekkoatletyczny) przy Koncertowej. A ów-
czesny burmistrz, szef warszawskiego oddziału PO Andrzej Ma-
chowski doskonale współpracował z wiceburmistrzem Arturem Ja-
gnieżą (PiS). Interesy mieszkańców były dla nich ważniejsze niż
polityczne ambicje i uprzedzenia. Szkoda, że ten czas minął i po
przejęciu steru dzielnicy przez sąsiedzkie ugrupowanie Nasz Ur-
synów w koalicji z PiS-em – PO wszczęła polowanie na czarowni-
ce, zaś jej lokalni radni obrali strategię „splendid isolation”, nie li-
cząc się z wynikami wyborów. 

Dziś Guział bezsilnie się miota, usiłując przeciwstawić się
preliminowaniu najniższego w historii budżetu Ursyno-
wa. Rada Dzielnicy także nie może przekonać Rady Mia-

sta, by w porę zadbano o stan prawny działek na końcu ulicy Ci-
szewskiego, którędy można by najtańszym kosztem przeprowadzić
ulicę łączącą Ursynów z Wilanowem. Ten wariant oznaczałby
koszt w granicach 60 mln złotych, podczas gdy w trudniejszym wa-
riancie (ul. Rosnowskiego na Kabatach), trzeba byłoby wydać na-
wet czterykroć więcej. 

Władze miasta nie chcą też pomóc zdesperowanym miesz-
kańcom kabackiej uliczki Gąsek, którzy stracili wygod-
ny dojazd i przejście do ulicy Rosoła i Relaksowej na sku-

tek prawnych komplikacji, jakie zgotowała w tym rejonie dawna
gmina Ursynów, lekkomyślnie prywatyzując grunt. W efekcie
ogromnie utrudniony jest tam również dojazd karetek Pogotowia
Ratunkowego i śmieciarek. Pani prezydent to jednak nie przeszka-
dza, bo ona mieszka w Wawrze, a urzęduje przy Placu Bankowym.
Zarząd Ursynowa zaproponował wykup terenów, przez które da-
łoby się przeprowadzić właściwe połączenie z uliczką Gąsek, ale tej
propozycji nie poparli o dziwo nawet ursynowscy radni PO, konse-
kwentnie podstawiający nogę Guziałowei i spółce, a – mówiąc bru-
talnie – mający w dupie mieszkańców. 

Rzecznik pani prezydent Bartosz Milczarczyk skontrował
skargi Guziała, wyjaśniając między innymi, że miasto nie
może się zgodzić, by 2 miliony złotych, które były przezna-

czone na konkretny cel (rekultywację zbiorników wodnych na Zie-
lonym Ursynowie) przeznaczyć nagle na wykup gruntów w rejonie
ul. Gąsek, chociaż owa rekultywacja została zablokowana z powo-
du braku zgody prywatnych właścicieli nieruchomości. Milczarczyk
twierdzi ponadto, że już teraz wiadomo, iż władze dzielnicy nie wy-
robią się w 2014 z realizacją inwestycji, jaką jest budowa dzielnico-
wego domu kultury za ratuszem, więc dotację na ten cel miasto prze-
sunęło na rok następny. 

Od wszystkich burmistrzów wymagamy realizowania inwe-
stycji. Tymczasem pan Guział, zamiast to robić, ma coraz
to nowe pomysły, których potem nie realizuje. Pan bur-

mistrz mógłby właśnie zająć się bardziej potrzebami i problemami
swoich mieszkańców, a nie zbijaniem politycznego kapitału – pro-
fesorsko konkluduje rzecznik w wywiadzie dla Onetu, nie bacząc
na to, że tak niedawno jego szefowa przyklękła przed warszawia-
kami i przepraszała za swoje grzechy i błędy, przyciśnięta referen-
dalną groźbą usunięcia ze stanowiska. Pan rzecznik nie zna widać
przysłowia: przyganiał kocioł garnkowi. 

R a f a ł  K o s
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Krystyna Krahelska (1914
– 1944) jest pochowana
na cmentarzu parafial-
nym przy kościele św. Ka-
tarzyny w Starym Służe-
wie na Ursynowie

W roku 1936 Zarząd Miejski
Warszawy zajął się ustaleniem
godła miasta. Prezydent Stefan
Starzyński rozmawiał o tym
wielokrotnie z rzeźbiarką, Lu-
dwiką Kraskowską-Nitschową,
która uważała, że od wieków
symbolem miasta jest Syrena i
nie powinno się tego zmieniać.
Należy tę legendarną postać
przedstawić jako silną, boha-
terską kobietę. Ostatecznie pod-
jęto decyzję o budowie pomni-
ka Warszawskiej Syreny.

Starzyński znał wybitne pra-
ce rzeźbiarki, a będąc kiedyś w
jej pracowni zachwycił się gipso-
wym odlewem dziewczęcej gło-
wy, do której pozowała Krysty-
na Krahelska: „...jaka to typo-
wa, polska uroda, pełna wdzię-
ku, a jednocześnie słowiańskie-
go charakteru i siły.” 

Ludwika Nitschowa
starała się przekonać
Krystynę do pozowania.
Nie było to łatwe. Zdecydował o
tym być może moment podczas
wstępnej próby, gdy rzeźbiarka
włożyła w ręce klęczącej Kry-
styny miecz. 

Maria Dąbrowska zapisała w
„Dziennikach” z 1937 roku: „... z
Poniatowskimi jedziemy do pra-
cowni pani Kraskowskiej-Nitscho-
wej zobaczyć pomnik Syreny
przeznaczony dla Warszawy, ma
stanąć nad Wisłą. Na tle innych
pomników Warszawy, owszem
korzystnie się wydaje. Dobra jest
twarz, a zwłaszcza uśmiech tra-
giczno-egipski. Pozowała do tego
pomnika Krysia Krahelska, córka
wojewody. Piękna jak Syrena i
śpiewa jak Syrena.” 

Pomnik stanął nad Wisłą 15
sierpnia 1939 roku, w dzień
Święta Żołnierza. Ten zbieg  dat
proroczo zapowiadał los Kry-
styny. I Warszawy.

Krystyna wraz z ojcem, Ja-
nem, 1 września 1939 roku od-

wiozła na stację
kolejową zmobili-
zowanego brata,
Bogdana. Jechał
zameldować się
na lotnisku w Li-
dzie. Krystyna
czuła bardzo silną,
emocjonalną wieź
z Warszawą, jako
miastem w któ-
rym spędziła stu-
denckie lata i stoli-
cą zaatakowanej
przez wroga  Oj-
czyzny. Na tyle sil-
ną, że w obliczu
wybuchu wojny Jej pierwszym
odruchem była decyzja o opusz-
czeniu  dom rodzinny i udaniu
się do Warszawy. Musi jechać!
Tłumaczyła przerażonym rodzi-
com, że jest to jej świętym obo-
wiązkiem, bo tam będzie po-
trzebna. Z rodzinnych Mazurek
przejechała w trudnych, wojen-

nych warun-
kach 440 kilo-
metrów i 4
września była
już w stolicy.
Miała harcerskie
przeszkolenie
sanitarne, więc
udzielała pomo-
cy rannym, ale
także pomagała
odgrzebywać
zasypanych w
czasie bombar-
dowań i kopała
rowy przeciw-
czołgowe na

Pradze. Po tragicznym w skut-
kach rozkazie pułkownika Umia-
stowskiego opuściła miasto 8
września.  Miała doń wrócić już
w listopadzie, a w grudniu za-
przysiąc się jako żołnierz konspi-
racyjnego ZWZ... 

Krystyna Krahelska, ps. Danu-
ta miała przydział bojowy do jed-

nego z plutonów Dywi-
zjonu Warszawskiego 7
Pułku  Ułanów AK „Je-

leń” na warszawskim Mokotowie.
Zadaniem bojowym tej jednostki
na 1 sierpnia 1944 roku było zdo-
bycie siedziby „Nowego Kuriera
Warszawskiego” przy Marszał-
kowskiej  3/5 oraz natarcie na
tzw. dzielnicę policyjną przy Alei
Szucha od strony Placu Unii Lu-
belskiej. Pluton zebrał się na kon-
centrację w mieszkaniu prof. Rost-
kowskiego przy ulicy Polnej 46.

O godzinie „W” zaatakowali
redakcję NKW. Sanitariuszka
„Myszka” tak zrelacjonowała
okoliczności, w których Krysty-
na Krahelska została śmiertel-
nie ranna: „‘Danuta’ podbiegła
do rannego w płuca ‘Mistrza’,
por. Władysława Kocha. Odcią-
gnęła go, Bóg wie w jaki sposób,
pod szopę, która stała w pobliżu,
i opatrzyła. Raz jeszcze zawróci-
ła, by dołączyć do trzeciego ran-
nego. Wtedy właśnie sięgnęła
‘Danutę’ seria z dachu [budyn-
ku] Straży Pożarnej – 3 kule w

płuca.” Sanitariuszka „Jagien-
ka” wspominała: „Podpełzłam
do niej. Podpełzł też ‘Wrzos’.
Chcieliśmy opatrzyć ją na miej-
scu. […] Był bardzo silny ostrzał.
Przytomna, świadoma niebez-
pieczeństwa jakie nam grozi,
prosiła: ‘Odejdźcie, odsuńcie się,
zostawcie mnie’. Chcieliśmy po-
ciągnąć ją bodaj pod osłonę ro-
snących w pobliżu słoneczni-
ków. ‘Wrzos’ uniósł się na łokciu
i dostał postrzał kości skronio-
wej prawej. Zginął na miejscu”.

Krystyna Krahelska zmarła z
ran ok. 1.00 - 2.00 w nocy 2 sierp-
nia 1944 po operacji w szpitalu
polowym przy ulicy Polnej 34. 

Pieśń Syreny jednak nie uci-
chła. W przeddzień wybuchu
Powstania na cokole Jej pomni-
ka pojawił się napis: „Hej chłop-
cy, bagnet na broń”. Słowa napi-
sanego przez Nią wiersza, do
którego skomponowała także
muzykę. Ta pieśń brzmi nadal.

N a  p o d s t a w i e  t e k s t ó w  
M a r i i  M a r z e n y  G r o c h o w s k i e j

o p r a c .  To m a s z  Ł u c z a k

W piątek, 6 grudnia 2013
r. odsłonięta została pa-
miątkowa tablica w miej-
scu, gdzie stał dom w któ-
rym mieszkał Józef Bem –
bohater narodowy Polski,
Węgier, a także Turcji.

Tablicę odsłonili: Prezy-
dent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz

oraz Zsombor Zeöld przedsta-
wiciel ambasadora Węgier.
Obecny był także ambasador Za-
konu Maltańskiego, a ambasa-
dor Turcji złożył okazały wie-
niec. Uroczystość odbyła się
przed kamienicą przy al. Soli-
darności 93, na odcinku dawne-
go Leszna pomiędzy Placem
Bankowym, a ulicą Orlą.

W1809 r., w wieku 15
lat Józef Bem pobie-
rając nauki na uni-

wersytecie w Krakowie podjął

służbę w armii Księstwa War-
szawskiego i tym sposobem został
żołnierzem baterii artylerii konnej
Włodzimierza Potockiego. Jesz-
cze tego samego roku Bem prze-
nosi się do Warszawy i podejmuje
naukę w Szkole Elementarnej Ar-
tylerii i Inżynierii, mieszczącej się
w Arsenale. Po półrocznej nauce,
jako podporucznik-elew wstępuje
do zorganizowanej na podobień-
stwo szkoły w Metz, Szkoły Apli-
kacyjnej Artylerii i Inżynierów.
Szkoła, cieszyła się bardzo dobrą
opinią. Jej absolwentami byli:
Ignacy Prądzyński, Wojciech
Chrzanowski, Klemens Kołacz-
kowski i oczywiście Józef Bem.
Szkoła mieściła się przy ul. Mio-
dowej w budynku dawnego Col-
legiom Nobilium.

Przyjazd Bema do War-
szawy pod koniec 1809
r., to jego pierwsze ze-

tknięcie się z naszym miastem.
Obcością stolicy należy chyba
tłumaczyć fakt, że Bem bardzo
skwapliwie korzystał z gościny
użyczonej mu przez krewnych.
Stryjeczny jego brat był wów-

czas właścicielem niewielkiego
dworku na Lesznie pod nume-
rem hipotecznym 731. Dom ten
był praktycznie jedynym miej-
scem, w którym Bem mieszkał w
czasie pobytów w Warszawie.

Od czasu wprowadzenia
przez Prusaków około
1800 roku numeracji

hipotecznej, obowiązywała ona
bardzo długo, bo jeszcze w latach
międzywojennych na tabliczkach
z numerami domów podawano
także numer hipoteczny. W 1868
r. wprowadzono istniejącą do
dnia dzisiejszego numerację po-
rządkową, nazywaną także poli-
cyjną. Od tego momentu prawie
do I wojny światowej, w naszym
mieście nadzwyczaj pomocnym
wydawnictwem były tzw. taryfy
domów, Pozwalały one „przeli-
czać” numery hipoteczne na nu-
mery policyjne i odwrotnie. Po-

sługując się tego typu wydawnic-
twem ustaliłem, że wymieniony
powyżej numer hipoteczny 731
otrzymał po 1868 r. adres porząd-
kowy: Leszno 11. Nieruchomość
ta znajdowała się po południo-
wej stronie ulicy (Leszno), na od-
cinku od Placu Bankowego do
ulicy Orlej, a posesja Leszno 11
znajdowała się prawie vis a vis
kościoła ewangelicko-reformo-
wanego. Zachodnia ściana ko-
ścioła była w jednej linii ze
wschodnią granicą posesji Be-
mów, do których należała przy-
najmniej do 1852 r., co potwier-
dza Taryfa Domów Henryka
Świątkowskiego. Obecnie kamie-
nica znajdująca się na miejscu,
gdzie przed 180 lat istniał wspo-
mniany dworek Bemów, ozna-
czona jest adresem: aleja Solidar-
ności 93. Jest to obszerna kamie-
nica zajmująca trzy dawne pose-
sje (Leszno 11, 13 i 15). Kilka lat
temu w budynku tym znany war-
szawski aktor i reżyser Emilian
Kamiński urządził prywatny Teatr
Kamienica, który rozpoczął dzia-
łalność 27 kwietnia 2009 r.

Po ukończeniu nauki w
Warszawie, Bem 1
kwietnia 1811 roku

przydzielony został do pułku ar-
tylerii konnej,  do kompanii ka-
pitana Władysława Ostrowskie-
go, stojącego załogą w Gdańsku.
Po kampanii roku 1812 jednost-
ka Bema powróciła nad Motła-
wę, gdzie brała udział w obronie
miasta. W Gdańsku Bem zetknął
się z artylerią rakietową. Obser-
wacje i doświadczenia wynie-
sione z Gdańska stanowiły dla
niego inspirację w badaniach
nad bronią rakietową, prowa-
dzone na zlecenie Wielkiego
Księcia Konstantego. Po kapitu-
lacji Gdańska Bem na krótko po-
wrócił do Warszawy, a następ-
nie udał się do majątku ojca w
Pińczowskie; do służby czynnej
powrócił 21 stycznia 1815 r. W
armii Królestwa Kongresowego

służył do 15 marca 1917 r., kiedy
to dla „interesów familijnych”
zwolnił się ze służby i ponownie
wyjechał do rodzinnego majątku
Słabkowice. Andrzej Bem – oj-
ciec Józefa nie przekazał jednak
synowi majątku, toteż Józef 27
września 1817 r. powrócił do
służby. W 1819 r. awansował na
kapitana II klasy, a w 1820 r. na
kapitana I klasy. Pełnił funkcję
adiutanta generała Bontemps’a
– dyrektora materiałów artyle-
ryjskich i arsenału oraz wykładał
artylerię i nauki fortyfikacyjne
w Zimowej Szkole Artylerii
(1819-1822). Prowadził do-
świadczenia z rakietami, czego
efektem była praca, której nie-
miecki przekład („Erfahrungen
über die Congrevschen Rake-
ten”) ukazał się w Weimarze w
1820 r. Powodzenie tej pracy za-
decydowało najprawdopodob-
niej, że został wykładowcą w
Szkole Aplikacyjnej, której ko-
mendantem był wówczas puł-
kownik Józef Sowiński. Podczas
doświadczeń z rakietami, nastą-
piła eksplozja, w wyniku czego

Bem doznał znacznych popa-
rzeń, zwłaszcza twarzy, która
uległa istotnemu zeszpeceniu.
Drugim wydarzeniem, które
miało wpływ na jego zdrowie i
postawę fizyczną, był niefortun-
ny pojedynek, w wyniku którego
przeciwnik został zabity, a Bem
otrzymał postrzał w nogę na sku-
tek czego kulał do końca życia.
Oprócz szkód „fizycznych” Bem
w okresie 1820-1826 doznał licz-
nych szkód „moralnych”. Dnia 8
września 1821 r. przeniesiony
został do 1. kompanii artylerii
pieszej, co było znaczną degra-
dacją. W 1822 r. policja wpadła
na ślad nieistniejącego już w tym
czasie Wolnomularstwa Naro-
dowego. W wyniku aresztowań,
także Bem znalazł się w więzie-
niu, gdzie przebywał przez kilka
miesięcy. Pomimo braku prze-
konywających dowodów, sąd dy-

wizyjny zdegradował go i skazał
na rok więzienia „z ogłoszeniem
za niezdatnego do służenia w
wojsku”. Dzięki wstawiennictwu
wpływowych osób, Bem pozo-
stał w armii, na tzw. reformie
(19.VIII.1822 – 22.V.1823). Osta-
teczną przyczyną zwolnienia Be-
ma z wojska była afera z niespła-
conymi długami, która w połą-
czeniu ze wspomnianym wcze-
śniej pojedynkiem, była przysło-
wiowym gwoździem do trumny
wojskowej kariery Bema w ar-
mii Królestwa Kongresowego.
Po pojedynku i aferze z fundu-
szami skarbowymi sąd dywizyj-
ny 23 grudnia 1823 r. skazał go
na dwa miesiące aresztu i kolej-
ną „reformę”, tym razem w Koc-
ku, a później w Kozienicach (do
29 I 1826 r.).

Bem nie posiadając jakich-
kolwiek środków do ży-
cia w Królestwie, w 1827

r. przeniósł się do Galicji. Począt-
kowo mieszkał we Lwowie u swe-
go stryja Jakuba, później w jego
majątku Basiówka pod Lwowem.
Bezczynność na wikcie stryja

szybko mu się znudziła, wobec
czego przyjął posadę „inżyniera
do wszystkiego” w majątkach
Franciszka Potockiego. W okresie
tym mieszkał w Brodach, skąd
kierował pracami przy budowie
licznych gorzelni i browarów. Z
Brodów doglądał także prac w
prowadzonej przez siebie (hono-
rowo) przebudowie poklasztor-
nego gmachu na siedzibę lwow-
skiego Ossolineum. 

Wokresie warszawskiej
służby w armii Kró-
lestwa Polskiego,

Bem pracował w Arsenale przy
ul. Długiej, gdzie znajdowała się
jedna z trzech pierwszych w sto-
licy maszyn parowych. Obserwa-
cje wówczas poczynione nasunę-
ły mu pomysł napisania podręcz-
nika o tych maszynach. Praca wy-
dana została w 1829 r. we Lwo-
wie, ale w przedmowie znajduje

się informacja: „Pisałem w War-
szawie roku 1826 Józef Bem”.
Była to bodajże druga w języku
polskim praca na ten temat, je-
żeli nie liczyć pracy Józefa Marii
Hoene-Wrońskiego „Machines ŕ
Vapeur” opublikowanej w Paryżu
w 1829 r., ale po francusku.

Kolejny pobyt Bema w
Warszawie, to okres po
wybuchu powstania li-

stopadowego, a dokładniej od 10
marca 1831 r., kiedy to „były ka-
pitan korpusu artylerii i inżynie-
rii polskiej” przybywa do stolicy.
Józef Bem bierze udział w licz-
nych bitwach wojny 1831 roku,
zdobywa sławę i awansuje w iście
napoleońskim tempie; 22 sierp-
nia 1831 r. został mianowany ge-
nerałem brygady, a wkrótce do-
wódcą całej artylerii czynnej. W
okresie pobytu w Warszawie
mieszkał na Lesznie. Kwaterę
opuścił po kapitulacji Warszawy,
udając się w swoją bezpowrotną
tułaczkę, najpierw do Prus, póź-
niej do Francji, Hiszpanii, Portu-
galii, Austrii, Siedmiogrodu i Tur-
cji. Zmarł 10 grudnia 1850 r. w

Aleppo w Syrii, jako turecki pod-
dany (muzułmanin), komendant
twierdzy Aleppo w randze odpo-
wiadającej marszałkowi polne-
mu w armiach europejskich.

Na temat Józefa Bema
napisano wiele ksią-
żek, w których wy-

chwalany był głównie jego talent
wojskowy. Był to niewątpliwie
człowiek niezwykły, ale ja chciał-
bym podkreślić rolę Józefa Be-
ma, jako inżyniera. Niezależnie
od dwóch pionierskich publika-
cji, o których byłą wyżej mowa,
Bem był organizatorem i preze-
sem pierwszego w dziejach Pol-
ski stowarzyszenia inżynierów.
Towarzystwo Politechniczne Pol-
skie powstało w Paryżu w 1835 r.
i działało zaledwie dwa lata. Je-
go zasługą, ale przede wszyst-
kim zasługą Bema – jako preze-
sa było uzyskanie zgody władz

francuskich na studia kilkunastu
młodych Polaków w najlepszych
uczelniach Francji, m.in. słynnej
École des Ponts et Chaussées,
której absolwentem był m.in. Er-
nest Malinowski – budowniczy
słynnej kolei trans andyjskiej w
Peru. Odsłonięta 6 grudnia 2013
r. tablica, nazwa warszawskiej
dzielnicy „Bemowo” oraz nazwa
„Fort Bema” - nadana jednemu z
dzieł rosyjskich fortyfikatorów –
to jedyne w stolicy Polski pamiąt-
ki związane z bohaterem Polski,
Węgier, a także Turcji.

Obecnie, po odsłonięciu
tablicy przy alei Soli-
darności 93 – docho-

dzi miejsce bezpośrednio zwią-
zane z życiem i działalnością na-
szego bohatera. W tym miejscu
chciałbym podkreślić, iż powsta-
nie tablicy jest efektem starań
niezwykłego propagatora histo-
rii naszego miasta – mgra inż.
Tadeusza Burchackiego, autora
lub współautora prawie 150 ta-
blic i pomników w Warszawie
(ale nie tylko).

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Symbol ofiarowania się Warszawie

Stolica także będzie pamiętać o bohaterze narodowym Polski, Węgier, a także Turcji

Józef Bem uczczony tablicą w Warszawie
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Inwestycja powstała ze środków spółdzielczych

Cynamonowy Dom ukończony

–– PPaanniiee pprreezzeessiiee,, ooddddaajjee ppaann
mmiieesszzkkaańńccoomm uukkoońńcczzoonnyy „„CCyy-
nnaammoonnoowwyy DDoomm”” –– bbuuddyynneekk,,
kkttóórryy zzaarróówwnnoo sswwyymm nnoowwoocczzee-
ssnnyymm wwyygglląąddeemm,, jjaakk ii wwiieellkkoo-
śścciiąą wwyyrróóżżnniiaa ssiięę ww ddzziieellnniiccyy UUrr-
ssyynnóóww.. CCzzyy mmóóggłłbbyy ppaann ddookkoo-
nnaaćć kkrróóttkkiieejj oocceennyy tteeggoo pprrzzeedd-
ssiięęwwzziięęcciiaa,, jjaakkiimm jjeesstt ttaa iinnwweessttyy-
ccjjaa ii cczzyymm ppooddyykkttoowwaannaa bbyyłłaa ddee-
ccyyzzjjaa oo rroozzppoocczzęęcciiuu bbuuddoowwyy??

– Mam zaszczyt kierować
Spółdzielnią Mieszkaniową „Na
Skraju” od lat trzynastu. Spół-
dzielnia liczy sobie już 23 lata.
Przez ten okres jej istnienia ad-
ministrujemy, dokonujemy mo-
dernizacji, wymian, ulepszeń,
aby nasi mieszkańcy mogli żyć
lepiej i przyjemniej. Naszym ce-
lem jest sprawne zarządzanie
substancją mieszkaniową, czyli
dotychczasowym majątkiem, ale
też prowadzimy działania inwe-
stycyjne, które umożliwią kolej-
nym pokoleniom członków i ich
rodzinom mieszkanie w przyja-
znym i atrakcyjnym osiedlu.

Problemem zasadniczym, któ-
ry spędza nam sen z powiek jest
brak uregulowań prawnych do-
tyczących gruntów. Jest to waż-
ne zarówno dla osób, które tutaj
mieszkają, jak i dla rozwoju sa-
mej spółdzielni. Brak takich re-
gulacji uniemożliwia realizację
ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, która przewiduje
ustanawianie odrębnych wła-
sności lokali. Brak uregulowań
prawnych uniemożliwia rozwój
spółdzielni, ponieważ nie może-
my budować nie mając uregu-
lowanego prawa własności do
terenu. Ten nasz spór o tereny
to nasza walka, bo to trzeba na-

zwać walką, ponieważ druga
strona, czyli miasto wcale nie
jest chętna, żeby przekazywać
spółdzielniom grunty. Tak więc
walka, którą toczymy z władza-
mi Warszawy na drodze sądo-
wej trwa już siedemnasty rok.
Nie będę wchodził w szczegóły,
powiem tylko, że uzyskaliśmy
już jeden wyrok częściowy z
2006 r. na mocy którego otrzy-
maliśmy już prawa do około 20
procent zasobów. 

Na mocy tych wyroków spół-
dzielnia uzyskała prawo do użyt-
kowania wieczystego działki
4/6, tj. terenów enklawy III (ul.
Kulczyńskiego i Polaka). Jest to
właściwie jedyny teren nadający
się pod inwestycję. W sprawie
pozostałych terenów władze
spółdzielni będą czyniły stara-
nia o rozstrzygnięcia na swoją
korzyść.

Populacja naszych członków,
niestety, starzeje się. Nowe po-
kolenie członków potrzebowało
przestrzeni do zamieszkania. Po-
jawiło się więc zapotrzebowanie
na nowe budownictwo w obrębie
spółdzielni. Postanowiliśmy wy-
budować nowy budynek w syste-
mie spółdzielczym. Od nazwy
ulicy przy której się znajduje in-
westycja przyjęła wdzięczną na-
zwę – „Cynamonowy Dom”.
Trzeba przyznać, że nazwa przy-
jęła się i została zaakceptowana
nie tylko przez mieszkańców
osiedla, ale także całej Warszawy.

–– CCoo ttoo oozznnaacczzaa??
– Budowa w systemie spół-

dzielczym oznacza, że obiekt bu-
dowany wyłącznie ze środków
przyszłych mieszkańców ma słu-
żyć przede wszystkim członkom

spółdzielni i ich rodzinom oraz
że jest to przedsięwzięcie „bez-
wynikowe”, które nie jest nasta-
wione na zysk. Inaczej mówiąc
„po kosztach” budowy. Naszym
założeniem było wybudować ta-
nio i dobrze i to w dużej mierze
udało się nam osiągnąć. Działka
którą przeznaczyliśmy pod bu-
dowę ,,Cynamonowego Domu”
była wcześniej przeznaczona na
parking. Znajdował się tam du-
ży komercyjny parking na po-
nad dwieście miejsc. Decyzja
przyznająca nam prawo do za-
budowy tego terenu stawiała
przed nami wymóg odtworze-
nia tych miejsc parkingowych
przy realizacji nowej inwestycji.
Tak więc musieliśmy zapewnić
miejsca parkingowe nie tylko dla
mieszkańców nowego budynku,
ale też potrzebowaliśmy dodat-
kowych miejsc dla odtworzenia
tych, które były tam wcześniej.
W budynku jest 236 mieszkań, a
potrzebowaliśmy 490 miejsc par-
kingowych. Dlatego ważnym
elementem przetargu, który
ogłosiliśmy na projekt obiektu
było spełnienie tego wymogu.

–– CCzzyy tteenn wwyymmóógg mmiiaałł wwppłłyyww
nnaa oossttaatteecczznnyy pprroojjeekktt ii wwyygglląądd
bbuuddyynnkkuu?? 

– Oczywiście. W wybranym
przez nas projekcie biura zasto-
sowano ciekawe rozwiązanie te-
go problemu, umieszczając miej-
sca parkingowe na dwóch kon-
dygnacjach podziemnych i część
miejsc na poziomie „0”, na za-
pleczu lokali użytkowych. Cie-
kawostką jest to, że każdy z po-
ziomów ma odrębny wjazd i wy-
jazd. Dzięki specjalnemu syste-
mowi wentylacji z miejsc tych
mogą korzystać również pojazdy
zasilane gazem LPG.

–– CCzzyy ww ttrraakkcciiee rreeaalliizzaaccjjii iinnwwee-
ssttyyccjjii bbyyłłyy jjaakkiieeśś ttrruuddnnoośśccii??

– Sama budowa była trudna,
zarówno jeśli chodzi o stronę
techniczną, jak i organizacyjną.
Działka przeznaczona pod bu-

dowę została wykorzystana opty-
malnie. Ale kształt budynku w
przypominający literę „E” stwa-
rzał dodatkowe przeszkody w
trakcie budowy, jeśli chodzi o lo-
kalizację dźwigów, wykonanie
trudnej w realizacji elewacji, itp.
Powierzyliśmy wykonanie tego
budynku wybranej w wyniku
przetargu, doświadczonej firmie
UNIBEP i nie żałujemy tej decyzji.

–– JJaakk ddłłuuggoo ttrrwwaałłaa bbuuddoowwaa 
ii jjaakk ppaann oocceenniiaa jjeejj pprrzzeebbiieegg??

– Minęły zaledwie 2 lata od
podpisania umowy z wykonawcą
do momentu oddania budynku. 

Budowa była przeprowadzo-
na profesjonalnie i wzorcowo,
mimo niesprzyjającej pogody w
czasie szczególnie surowej zimy
2011-2012 r. w wyniku czego
powstało dwumiesięczne opóź-
nienie.

–– AA jjaakk pprrzzeeddssttaawwiiaa ssiięę sspprraawwaa
wwłłaassnnoośśccii ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh
mmiieesszzkkaańń??

– Każde z mieszkań wraz z po-
mieszczeniami przynależnymi
stanowi odrębną własność. W
momencie, gdy wszystkie nie-
ruchomości wyodrębnią się po-
wstanie wspólnota. 

–– WW ddeebbaacciiee ppuubblliicczznneejj ppoojjaa-
wwiiaa ssiięę ddoośśćć cczzęęssttee ggłłoossyy nniieepprrzzyy-
cchhyyllnnee ssppóółłddzziieellcczzoośśccii mmiieesszzkkaa-
nniioowweejj.. CCzzyy mmóóggłłbbyy ppaann ppoowwiiee-
ddzziieećć ccoośś ww oobbrroonniiee ssppóółłddzziieellnnii??

– To, że wybudowaliśmy taki
duży obiekt dowodzi, że spół-
dzielnie potrafią być skuteczne.
Potrafią wybudować budynek
mieszkalny za stosunkowo nie-
duże pieniądze. W przypadku
mieszkań budowanych przez de-
weloperów taki wynik byłby ra-
czej trudny do osiągnięcia.

–– JJaakkaa pprrzzyysszzłłoośśćć cczzeekkaa ssppóółł-
ddzziieellnniięę??

– Myślę, że nasza spółdzielnia
dała dowód na to, że jest zdolna
sprawnie administrować swoimi
zasobami, ale jeśli tylko będzie
miała możliwość potrafi zapew-
nić swoim członkom wysoki
standard i przyjazne miejsce do
życia za umiarkowaną cenę. Lu-
dzie są tego świadomi, dlatego
jestem spokojny o przyszłość.
Nawet jeśli mnie czy moich kole-
gów nie będzie, mieszkańcy i
mieszkania pozostaną.

–– ZZaarrzząąddzzaanniiee ssppóółłddzziieellnniiąą
mmiieesszzkkaanniioowwąą nnaa ppeewwnnoo nniiee jjeesstt
sspprraawwąą łłaattwwąą.. CCzzyy jjeesstt ccoośś,, ccoo lluubbii
ppaann sszzcczzeeggóóllnniiee rroobbiićć ppoozzaa pprraaccąą??

– Prezesowanie nie pozosta-
wia zbyt dużo wolnego czasu. Ale
w miarę skromnych możliwości
staram się podróżować, odwie-
dzając znane i nieznane miejsca.
Moja córka i wnuczka mieszkają
w Wielkiej Brytanii i odwiedzam
je tam czasami. Gram też wyczy-
nowo w brydża sportowego, w
trzeciej lidze. Należę do klubu Te-
am Natolin. Trzecia liga to dużo
jak na taki mały, amatorski klub,
bez sponsoringu.

–– ŻŻyycczzęę zzaatteemm ssuukkccee-
ssóóww ww pprraaccyy zzaawwooddoo-
wweejj,, aa ttaakkżżee oossiiąą-
ggnniięęćć ssppoorrttoowwyycchh..

y b y  
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Nowy budynek przy ulicy Cynamonowej 19 na Ursyno-
wie, należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”
jest już zasiedlany przez lokatorów. Zakończenie prac i
oddanie tak dużego i znaczącego dla dzielnicy obiektu
do użytku to dobry moment, by o tym przedsięwzięciu,
jakim jest ta inwestycja porozmawiać z prezesem zarzą-
du SM „Na Skraju” – MARKIEM JAROSZKIEWICZEM.

Spółdzielnia „Na Skraju” powstała w roku 1990 r. po rozpadzie
SBM „Ursynów”, kiedy to w wyniku podziału wydzieliło się kilka
mniejszych spółdzielni, istniejących do dziś. Spółdzielnia obejmu-
je wschodnią część osiedla Ursynów Południowy. Posiada 99 bu-
dynków mieszkalnych, kilka pawilonów handlowo-usługowych. Na-
leży do niej niemal 5555 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 300
tys. mkw. oraz lokale użytkowe o łącznej powierzchni około 22 tys.
mkw. Spółdzielnia zarządza terenem o powierzchni około 54 hek-
tarów, a w jej zasobach mieszka ponad 20 000 osób. 

Spółdzielnia „Na Skraju” zasłynęła z tego, że w jednym z nale-
żących do niej budynków Stanisław Bareja nakręcił sceny do tele-
wizyjnego komediowego serialu z czasów PRL pt. „Alternatywy
4”, z Romanem Wilhelmim w roli głównej. Warto dodać, że cho-
ciaż serial ukończono w 1983 roku, to widzowie mogli go obejrzeć
dopiero po trzech latach, w roku 1986, co było następstwem blo-
kowania filmu przez peerelowską cenzurę. Podstawą zasobów
Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” są budynki wybudowane
w latach 1979-1985 w technologii wielkopłytowej. Staraniem ko-
lejnych zarządów spółdzielni zostały one sukcesywnie zmoderni-
zowane i wyremontowane, dlatego obecnie zamieszkiwanie w nich
stało się przyjemne i wygodne. Prace modernizacyjne i remonty
przeprowadzono już w większości z nich. Wyremontowano mię-
dzy innymi dachy i pokryto je papą termozgrzewalną. Wymienio-
no też wszystkie instalacje zimnej i ciepłej wody. W budynkach za-
stosowano docieplone elewacje i w dużej mierze wymieniono in-
stalacje centralnego ogrzewania. Zmodernizowano hydrofornie
osiedlowe. Poprawiona została estetyka zarówno budynków, jak
i ich otoczenia. Wyremontowane zostały klatki schodowe. Moder-
nizacji zostały poddane elementy małej architektury. Zadbano
również o tereny zielone, co w znaczącym stopniu wpływa na
poprawę wyglądu osiedla. Warto podkreślić, że wszystkie te dzia-
łania wykonano ze środków spółdzielczych, nie korzystając z kre-
dytów i dotacji z zewnątrz. 

SM ,,Na Skraju” otrzymała decyzję Wojewody Mazowieckie-
go nr 336/71 z dn. 7.09.2011 uchylającą decyzję prezydenta
m.st. Warszawy nr 143/URN/11 z dn. 16.05.2011 r., jednocze-
śnie zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwo-
lenia na budowę zespołu budynków przy ul. Cynamonowej (in-
westycja ,,Cynamonowy Dom”).

WWiiddookk zz ppiiąątteeggoo ppiięęttrraa nnaa ssttaarrąą zzaabbuuddoowwęę ssppóółłddzziieellnnii

WWiiddookk oodd wweewwnnąąttrrzz oossiieeddllaa

GGłłóówwnnee wweejjśścciiee oodd ssttrroonnyy uull.. CCyynnaammoonnoowweejj
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Do wyglądu Ursynowa
zdążyliśmy się już przy-
zwyczaić. Większość zabu-
dowy architektonicznej tej
południowej części War-
szawy przyciągała uwagę
nowoczesnością w mo-
mencie powstania. To ko-
rzystne wrażenie pozosta-
je również po kilkudziesię-
ciu latach. Cieszyć może
fakt, że również kolejny
nowy obiekt, który po-
wstał ostatnio na Ursyno-
wie wpisuje się korzystnie
w urbanistyczną historię
dzielnicy. 

Tym nowym obiektem jest
„CYNAMONOWY DOM” - budy-
nek wybudowany przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Na Skra-
ju”. Swoją nazwę przyjął od uli-
cy Cynamonowej, przy której się
znajduje. 

Uroczystość przekazania do
eksploatacji nowo wybudowa-
nego budynku - „Cynamonowy
Dom” rozpoczął prezes zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Na
Skraju”, Marek Jaroszkiewicz.
Na uroczystość przybyło wiele
osób. Pojawili się m.in.: bur-
mistrz Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy, Piotr Guział, ksiądz
Henryk Małecki, proboszcz para-
fii św. Tomasza Apostoła, przed-
stawiciele generalnego wyko-
nawcy z prezesem zarządu Ja-
nem Mikołuszko na czele, kie-
rownik kontraktu Dariusz Waw-
rzak, kierownik budowy Paweł
Szydlik, prezes zarządu S.A.M.I.
Architekci, Mariusz Lewandow-
ski, generalny projektant budyn-
ku Jarosław Ptaszyński, przed-
stawiciele inwestora zastępczego
P.U.I. Budinvest z prezesem Ja-
nem Zaleskim-Ejgierdem, bran-
żowi inspektorzy nadzoru, pod-
wykonawcy, członkowie Rady
Nadzorczej SM „Na Skraju”, pre-
zesi innych warszawskich spół-
dzielni mieszkaniowych, przed-
stawiciele załogi SM “Na Skraju”
oraz inni zaproszeni goście.

– Dzień przekazania ,,Cyna-
monowego Domu” do eksplo-
atacji stanowi zwieńczenie pro-
cesu inwestycyjnego, który roz-
począł się w czerwcu 2007 ro-
ku, kiedy to zebranie przedstawi-
cieli naszej spółdzielni podjęło
uchwałę o przystąpieniu do in-
westycji właśnie na tym terenie.
Nastąpiło to zaraz po uzyskaniu
prawa do wieczystego użytko-
wania w drodze częściowego
wyroku sądowego. Teren ten jest
jedyną nadającą się do tego celu
działką w obszarze będącym w
wieczystym użytkowaniu – po-
wiedział podczas uroczystości
prezes zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Na Skraju” Ma-
rek Jaroszkiewicz, zwracając się
do zebranych gości.

– Pozwolenie na budowę
otrzymaliśmy w 16 maja 2011 r.
Niestety radość nasza trwała

krótko ponieważ po kilku dniach
Biuro Gospodarowania Nieru-
chomościami m.st. Warszawy
zgłosiło sprzeciw wobec tego po-
zwolenia, używając argumentu
o braku zapewnienia miejsc par-
kingowych dla dotychczasowych
użytkowników parkingu, miesz-
czącego się dotąd na wspomnia-
nej działce. Było to oczywistą
nieprawdą, gdyż nasz projekt
przewidywał stworzenie takich
miejsc, jednak ich lokalizacja nie
spodobała się urzędnikom BGN-u.
Od sprzeciwu złożyliśmy odwo-
łanie do wojewody mazowiec-
kiego, który ostatecznie wydał
znamienne pozwolenie na bu-
dowę 7 września 2011 r. Nie-
zwłocznie rozpoczęliśmy proce-
durę przetargową na wyłonie-
nie generalnego wykonawcy, w
wyniku której wybrana została
firma UNIBEP S.A., która zaofe-
rowała wykonanie prac w sto-
sunkowo krótkim terminie przy
jednoczesnym zachowaniu
względnie niskich kosztów. Nie
bez znaczenia było też jej do-
tychczasowe doświadczenie
przy realizacji podobnych obiek-
tów. Muszę powiedzieć, że nie
zawiedliśmy się, a nasza współ-
praca układała się bardzo do-
brze. To, że udało się nam wybu-
dować tak duży i skomplikowa-
ny obiekt w terminie, zawdzię-
czamy profesjonalizmowi i do-
brej organizacji pracy spółki UNI-
BEP, a także nadzorowi technicz-
nemu P.U.I. Budinvest. Muszę
stwierdzić, że budowa była na-

prawdę skomplikowana, ze
względu na szczupłość zaplecza,
a także niesprzyjające warunki
atmosferyczne, zwłaszcza w po-
czątkowym okresie. Wyjątkowo
ostra zima 2011-2012 utrudnia-
ła wykonywanie robót. Jednak w
wyniku wysiłku wielu osób i z
Bożą pomocą powstał obiekt,
który dzisiaj otwieramy. Każdy
może oceniać go indywidualnie.
Nie ulega jednak wątpliwości,
że jest on niezwykle okazały i
atrakcyjny do tego stopnia, że
aż prosiło się, żeby go wyróżnić.
Dlatego spółdzielnia nadała mu
piękne i sympatyczne imię – „Cy-
namonowy Dom”. Trzeba przy-
znać, że nazwa ta przyjęła się w
Warszawie i funkcjonuje wśród
mieszkańców i służb miejskich
stolicy lepiej niż sam adres: Cy-
namonowa 19. Budynek jest du-
ży i skomplikowany. Jest w nim
32 tys. mkw. powierzchni użyt-
kowej, w tym 15 tys. mkw. gara-
ży, 13 tys. mkw. pow. mieszkań.
Zwracam uwagę, że garaży jest
więcej niż mieszkań, jeśli cho-
dzi o powierzchnię. „Cynamo-
nowy Dom” to 1,5 tys. mkw. lo-
kali użytkowych i 4,5 tys. mkw.
tarasów. W budynku działa 6
wind. Warto podkreślić, że budy-
nek został wzniesiony przy za-
chowaniu reżimu finansowego,
a ostateczny koszt okazał się na-
wet nieco niższy od przewidy-
wań. Jednocześnie został pod-
wyższony standard w stosunku
do planu. Na przykład na pozio-
mach „-1” i „-2” została stworzo-

na możliwość wjazdu i parko-
wania samochodów zasilanych
gazem. Umożliwiono przyszłym
mieszkańcom wprowadzenie do
budynku dowolnej liczby opera-
torów telewizji kablowej i Inter-
netu przewodowego. Wprowa-
dzono światłowodowe połącze-
nia mieszkań z operatorami TV
i Internetu. Dzisiaj to jest to stan-
dard, ale w czasie budowy była
to nowość. Wyłożono granitem
korytarze i schody. Wprowadzo-
no system automatycznego czy-
tania tablic rejestracyjnych przy
bramach garażowych. Stanowi
to wygodę dla kierowców, a po-

nadto umożliwia ochronie reje-
strowanie ew. nieupoważnio-
nych pojazdów, przez co popra-
wi się niewątpliwie bezpieczeń-
stwo użytkowników. Zamonto-
wano piękne oświetlenie tara-
sów na 6 kondygnacji – tzw.
„świecąca balustrada”.

O tym jak duży i skompliko-
wany jest ,,Cynamonowy Dom”
może świadczyć fakt, że zainsta-
lowano w nim 44 km rur, ponad
1000 wentylatorów i prawie 150
km kabli i przewodów elektrycz-
nych. W samych garażach prze-
wodów jest więcej niż stąd do
Piaseczna, bo ponad 21 km. Zbu-

dowanie obiektu tej klasy świad-
czy o potencjale budownictwa
spółdzielczego. 

Jestem przekonany, że mało
który deweloper byłby w stanie
wznieść tak duży obiektu, tej kla-
sy, przy tak niskich kosztach i po
tak atrakcyjnych cenach. Jest to
niewątpliwie piękny budynek,
który na trwałe wpisze się w kra-
jobraz Ursynowa. Mam nadzie-
ją, że będzie długo służył i przy-
nosił satysfakcję jego użytkowni-
kom – zakończył prezes Marek
Jaroszkiewicz.

Wyrazy uznania przekazał też
burmistrz Piotr Guział. Podkre-
ślając jednocześnie, że stanowi-
sko Dzielnicy Ursynów w kwestii
przekazywania gruntów pod bu-
dowę znacznie różni się od sta-
nowiska władz m.st. Warszawy.

– Jak widzicie państwo, prezes
powiedział prawie wszystko o tej
budowie - zaczął prezes zarządu
UNIBEP S.A., Jan Mikołuszko.
Mówił, że budowa składa się z
kilku etapów: przygotowania,
rozpoczęcia, realizacji. Jeżeli in-
westor chciał się z nami - wyko-
nawcą spotkać przy kolejnych
uroczystościach, to znaczy, że oce-
nia naszą pracę dobrze lub bar-
dzo dobrze. Mam nadzieję, że re-
alizacja „Cynamonowego Domu”
pozwoliła podtrzymać dobrą opi-
nię o nas jako wykonawcy. Na-
sza kadra pracowała w trudnych
warunkach - przypomniał prezes
Jan Mikołuszko. – Oczywiście nie
budujemy sami. Budują podwy-
konawcy, inwestor zastępczy,
nadzór techniczny, itd. Teraz
obiekt musi się obronić sam. Jest
to pierwsza inwestycja SM ,,Na
Skraju”. Jednak nigdy nie zda-
rzyło się opóźnienie w płatno-
ściach. Muszę podkreślić, że
współpraca układała się bardzo
dobrze, co nie jest tak częste w
dzisiejszych trudnych czasach –
dodał prezes Jan Mikołuszko.

y b y
F o t .  L e c h  K o w a l s k i

Od momentu uzyskania pozwolenia na budowę minęły zaledwie dwa lata

Nowy budynek na Ursynowie

PPoo cceerreemmoonniiii oottwwaarrcciiaa.. OOdd lleewweejj:: JJaann MMiikkoołłuusszzkkoo,, pprreezzeess UUNNIIBBEEPP EEwwaa KKrraawwcczzyykk,, pprrzzeewwooddnniicczząąccaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj ssppóółłddzziieellnnii,, MMaarreekk
JJaarroosszzkkiieewwiicczz,, pprreezzeess SSMM „„NNAA SSKKRRAAJJUU””,, JJaann ZZaalleewwsskkii-EEjjggiieerrdd,, pprreezzeess BBUUDDIINNVVEESSTT,, PPiioottrr GGuuzziiaałł,, bbuurrmmiissttrrzz DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww,, kkssiiąąddzz
pprraałłaatt HHeennrryykk MMaałłeecckkii,, pprroobboosszzcczz ppaarraaffiiii śśww.. TToommaasszzaa AAppoossttoołłaa,, JJaann MMaaśśllaannkkoowwsskkii,, wwiicceepprreezzeess ssppóółłddzziieellnnii,, MMaarriiuusszz LLeewwaannddoowwsskkii,,
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–– UUNNIIBBEEPP ppooddppiissaałł uummoowwęę oo
wwaarrttoośśccii ookk.. 7733 mmllnn zzłł nneettttoo nnaa
wwyybbuuddoowwaanniiee zzeessppoołłuu ppłłyywwaallnnii
pprrzzyy AAll.. ZZyyggmmuunnttoowwsskkiicchh ww LLuu-
bblliinniiee,, wwyybbuudduujjee tteeżż nnaajjwwiięękksszzyy
oobbiieekktt hhaannddlloowwyy ww ppóółłnnooccnnoo-
wwsscchhooddnniieejj PPoollssccee.. CCzzyy ttaakkiiee
wwiieellkkiiee iinnwweessttyyccjjee ssttaannąą ssiięę
ggłłóówwnnyymm cceelleemm UUNNIIBBEEPP-uu??

– UNIBEP to firma o wypraco-
wanej przez lata opinii, bardzo
dobrze postrzegana zarówno na
rynku mieszkaniowym jak i ku-
baturowym. Dążymy do utrzy-
mania tej pozycji. Spółka od kil-
ku lat podpisuje duże kontrakty
podobne do tych o których Pan
wspomniał, warto przypomnieć
choćby oddaną do użytku w po-
łowie tego roku wielofunkcyjną
halę sportowo-widowiskową w
Częstochowie.

Zespół pływalni w Lublinie
oraz Centrum Kwadrat w Bia-
łymstoku to duże i wymagające
inwestycje, do których jesteśmy
bardzo dobrze przygotowani. Do
tego typu kontraktów podcho-
dzimy tak jak do wszystkich na-
szych klientów, z należytą sta-
rannością, uwagą i z przekona-
niem, że każdy nowy kontrakt
będzie sukcesem.

–– KKoolleejjnnee rreeaalliizzaaccjjee UUNNIIBBEEPPUU
zzoossttaałłyy ddoocceenniioonnee pprrzzeezz ooggóóllnnoo-
ppoollsskkiiee jjuurryy.. TTrrzzyy zzggłłoosszzoonnee pprrzzeezz
ssppóółłkkęę bbuuddoowwyy zzoossttaałłyy wwyyrróóżżnniioo-
nnee ww kkoonnkkuurrssiiee PPoollsskkiieeggoo ZZwwiiąązz-
kkuu IInnżżyynniieerróóww ii TTeecchhnniikkóóww BBuu-
ddoowwnniiccttwwaa BBuuddoowwaa RRookkuu.. JJaakkii
wwppłłyyww bbęęddąą mmiiaałłyy ttee nnaaggrrooddyy nnaa
wwiizzeerruunneekk ii ppoolliittyykkęę ssppóółłkkii??

– W tym roku, oprócz budów
nagrodzonych w konkursie

PZITB, otrzymaliśmy też wiele
innych. Powiem nieskromnie,
przyzwyczailiśmy się do tego,
że jesteśmy doceniani przez
ogólnopolskie, a nawet między-
narodowe kapituły – wybudo-
wany przez nas kompleks Air-
port City Sankt Petersburg z 4-
gwiazdkowym hotelem sieci
Crowne Plaza w Rosji otrzymał
nagrodę za najlepsze wielofunk-
cyjne centrum komercyjne
“Commercial Federal & St. Pe-
tersburg Awards 2012”. 

Nasze obiekty są cenione za
swoją jakość i ogół prac budow-
lanych. To utwierdza nas w prze-
konaniu, że budujemy dobrze i
możemy zagwarantować, że nie
obniżymy lotów.

–– UUNNIIBBEEPP mmaa bbooggaattee ddoo-
śśwwiiaaddcczzeenniiee ww bbuuddoowwaanniiuu dduu-
żżyycchh oobbiieekkttóóww.. CCzzyy ppoo rreeaalliizzaaccjjii
ttaakkiicchh pprrzzeeddssiięęwwzziięęćć jjaakk PPaarrkk
HHaannddlloowwyy „„KKwwaaddrraatt”” ww BBiiaałłyymm-
ssttookkuu,, ggaalleerriiii „„PPllaazzaa”” ww SSuuwwaałł-
kkaacchh ii „„AAllffaa”” ww BBiiaałłyymmssttookkuu UUNNII-
BBEEPP ppllaannuujjee ppooddoobbnnee iinnwweessttyyccjjee
ww WWaarrsszzaawwiiee??

– Na rynku warszawskim, po-
za dużymi inwestycjami miesz-
kaniowymi, takimi jak obecnie
trwające największe projekty
mieszkaniowe Osiedle Saska dla
Dom Development oraz osiedle
Zielony Żoliborz dla Turret Deve-
lopment, UNIBEP wykonuje biu-
rowce klasy „A”.

Na początku roku sfinalizo-
waliśmy sprzedaż własnej in-
westycji deweloperskiej przy ul.
Grzybowskiej 81 w Warszawie,
był to biurowiec o powierzchni
ponad 11 tys. mkw., który

sprzedaliśmy za około 100 mln
zł netto. 

Kolejny biurowiec został na-
grodzony we wspomnianym
konkursie PZITB. Był to również
wysokiej klasy budynek o po-
wierzchni 18 tys. mkw. zbudo-
wany na terenie Okęcie Business
Park dla GTC za około 40 mln zł
netto.

Nasz dział ofertowania, cały
czas pracuje nad pozyskaniem
kolejnych kontraktów, w tym na
rynku Warszawskim.

–– UUNNIIBBEEPP ooddnnoossii ooggrroommnnee
ssuukkcceessyy zzaa ggrraanniiccąą.. ZZwwłłaasszzcczzaa
ww bbuuddoowwnniiccttwwiiee mmoodduułłoowwyymm..
CCzzyy kkrryyzzyyss,, jjaakkii tteerraazz ddoottyykkaa EEuu-
rrooppęę wwppłłyywwaa nnaa ddzziiaałłaanniiee ssppóółł-
kkii ww ttyymm oobbsszzaarrzzee?? BBuuddoowwnniicc-
ttwwoo pprrzzeemmyyssłłoowwee ttoo kkoolleejjnnaa
ddzziieeddzziinnaa ww kkttóórreejj UUNNIIBBEEPP oodd-
nnoossii ssuukkcceessyy.. WW jjaakkiimm ssttooppnniiuu
iinnwweessttyyccjjee ttaakkiiee jjaakk:: BBiioottoonn ww
RRoossjjii,, cczzyy AArrsseenn nnaa UUkkrraaiinniiee
oozznnaacczzaajjąą,, żżee rryynnkkii wwsscchhooddnniiee
ssąą jjuużż ddllaa UUNNIIBBEEPP-uu oottwwaarrttee??

– Eksport budownictwa UIBE-
P-u możemy w tym momencie
podzielić na dwa kierunki:
wschód, gdzie naszą domeną
jest budownictwo kubaturowe,
oraz północ, czyli budownictwo
modułowe naszego oddziału
produkcyjnego.

Jako spółka, na rynkach Euro-
py wschodniej jesteśmy obecni je-
steśmy od około dziesięciu lat,
zdobyliśmy tam olbrzymie do-
świadczenie i zaufanie inwesto-
rów. Możemy śmiało powiedzieć,
że oprócz inwestycji przemysło-
wych jesteśmy specjalistami w bu-
dowaniu wysokiej klasy hoteli.

Nasze obiekty można podziwiać
w Rosji, gdzie postawiliśmy 4-
gwiazdkowe budynki w Moskwie,
Sankt Petersburgu czy Kaliningra-
dzie oraz w Mińsku na Białorusi.

UNIBEP czuje się bardzo do-
brze w roli generalnego wyko-
nawcy na wschodzie, mamy tam
czynnie działające przedstawi-
cielstwa (Moskwa i Mińsk).

Rynek północny, Norwegia, to
główny odbiorca naszych budyn-
ków modułowych produkowa-
nych w Bielsku Podlaskim. Nasz
oddział jest już dobrze rozpozna-
waną i cenioną za jakość marką.

–– JJaakkiiee ggłłóówwnnee zzaałłoożżeenniiaa pprrzzyy-
śśwwiieeccaajjąą ssttrraatteeggiiii UUNNIIBBEEPP-uu nnaa
nnaajjbblliiżżsszzee llaattaa??

– U podstaw dobrej pozycji
spółki leży konsekwencja w dzia-
łaniu i realizacja przyjętych stra-
tegii działania. Rozwijamy się or-
ganicznie oraz wzmacniamy ka-
drowo, aby jeszcze lepiej przygo-
tować się do kolejnych wyzwań. 

–– BBuuddoowwnniiccttwwoo mmiieesszzkkaanniioo-
wwee –– kkiillkkaaddzziieessiiąątt rreeaalliizzaaccjjii ww
ssaammeejj WWaarrsszzaawwiiee ttoo ooggrroommnnyy
ssuukkcceess.. CCzzyy ttaakkiiee tteemmppoo,, jjeeżżeellii
cchhooddzzii oo bbuuddoowwnniiccttwwoo mmiieesszzkkaa-
nniioowwee bbęęddzziiee uuttrrzzyymmaannee??

– W ciągu tylko ostatnich 10
lat, Unibep wybudował w War-
szawie około 8000 mieszkań o
łącznej powierzchni ponad 0,5
mln mkw. a w chwili obecnej bu-
dujemy i kończymy kolejne 3 000
mieszkań. Z naszej strony nie wi-
dzimy przeciwskazań, żeby ta-
kie tempo było utrzymane, ciągle
podpisujemy nowe kontrakty w
budownictwie mieszkaniowym
, nie tylko w Warszawie. W tym
roku zakończymy nasz pierwszy
projekt mieszkaniowy w Pozna-
niu – Osiedle Hevelia, a w przy-
gotowaniu są kolejne inwestycje
na tamtym rynku.

Warto też wspomnieć o rządo-
wym programie Mieszkanie Dla
Młodych, który jest próbą pomo-
cy w zdobyciu mieszkań dla mło-
dych ludzi. Ważną kwestią jest,
że program obejmuje dofinanso-
wanie jedynie nowych mieszkań
z tak zwanej „pierwszej ręki”. Ten
program może się okazać do-
brym bodźcem do pobudzania
koniunktury na rynku mieszka-
niowym.

–– RRookk tteemmuu rroozzmmaawwiiaalliiśśmmyy zz
pprreezzeesseemm JJaanneemm MMiikkoołłuusszzkkoo
pprrzzyy ookkaazzjjii zzaattkknniięęcciiaa wwiieecchhyy nnaa
CCyynnaammoonnoowwyymm DDoommuu.. TTeerraazz
iinnwweessttyyccjjaa zzoossttaałłaa ooddddaannaa ddoo
uużżyyttkkuu.. CCyynnaammoonnoowwyy DDoomm ssttaałł
ssiięę jjuużż cczzęęśścciiąą UUrrssyynnoowwaa zzwwiięękk-

sszzaajjąącc aattrraakkccyyjjnnoośśćć nnaajjbblliiżżsszzeeggoo
oottoocczzeenniiaa bbuuddyynnkkuu.. JJeesstt ttoo ttrrwwaa-
łłyy śśllaadd jjaakkii UUNNIIBBEEPP zzoossttaawwiiaa ww
nnaasszzeejj ddzziieellnniiccyy.. AA cczzyymm ttaa iinn-
wweessttyyccjjaa jjeesstt ddllaa ppaańńssttwwaa ssppóółłkkii??

– Warszawski Ursynów jest
nam bardzo znaną dzielnicą, Uni-
bep postawił tu już kilka inwesty-
cji mieszkaniowych. Inwestycja
Cynamonowy Dom jest logiczną
kontynuacją naszej działalności
na tym obszarze. Jest to pierwsza
inwestycja, którą wykonujemy
dla Spółdzielni Mieszkaniowej
„Na Skraju”, dlatego też dokła-
damy wszelkich starań, aby ja-
kość naszej pracy była jak zawsze
na najwyższym poziomie.

R o z m a w i a ł  y b y  

Firma budowlana z Bielska Podlaskiego na międzynarodowym rynku budowlanym

UNIBEP – ogromne sukcesu w kraju i zagranicą
Rozmowa z Leszkiem Gołąbieckim, 
wiceprezesem, dyrektorem operacyjnym 
UNIBEP SA .

UNIBEP to grupa budowlana o ugruntowanej pozycji między innymi na rynku budownictwa
mieszkaniowego aglomeracji Warszawskiej. W ostatnich latach zbudowała ponad pięćdziesiąt
osiedli wielorodzinnych na terenie Warszawy. Ponad 8000 oddanych mieszkań o powierzchni użyt-
kowej ok. 500 tys. kw. stanowi o mocnej pozycji UNIBEP-u pośród generalnych wykonawców bu-
downictwa mieszkaniowego.

Ponadto UNIBEP, jako generalny wykonawca, jest realizatorem inwestycji z dziedziny kultury
i sztuki, takich jak Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku,
oraz Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach. Wśród inwestycji sportowych UNI-
BEP-u oprócz Aquaparku z pływalnią w Suwałkach znajduje się również Wielofunkcyjna Hala Wi-
dowiskowo-Sportowa w Częstochowie.

W ostatnich latach spółka rozwija się coraz prężniej w segmencie budownictwa hotelowego wy-
konując wiele prestiżowych inwestycji, m.in. 4**** hotel Radisson Sas w Kaliningradzie wraz z kom-
pleksem biurowo usługowym oraz centrum usługowo-biznesowe „Airport City Sankt Petersburg”
z 4**** hotelem Crowne Plaza w Sankt Petersburgu. Kolejne hotele czterogwiazdkowe są realizo-
wane w Moskwie i Mińsku na Białorusi.

AAiirrppoorrtt CCiittyy SSaannkktt PPeetteerrssbbuurrgg zz cczztteerrooggwwiiaazzddkkoowwyymm
hhootteelleemm ssiieeccii CCrroowwnnee PPllaazzaa,, RRoossjjaa

OOssiieeddllee SSaasskkaa ww WWaarrsszzaawwiiee

OOssiieeddllee HHeevveelliiaa ww PPoozznnaanniiuu,, 
wwłłaassnnaa iinnwweessttyyccjjaa ddeewweellooppeerrsskkaa
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Miszmasz w tytule recen-
zji? Ależ tak – i czemu nie,
chodzi przecież nie o spra-
wozdanie z posiedzenia te-
go czy innego gremium,
lecz o recenzję z wieczoru
kabaretowego.

Spieszymy wyjaśnić: w ponie-
działek, 9 grudnia, w Domu
Sztuki SMB „Jary” na Ursyno-
wie odbył się kolejny koncert z
cyklu „Marek Majewski i jego go-
ście”. A gośćmi byli tym razem:
Maria Borzyszkowska i Leszek
Malinowski z kabaretu „Koń Pol-
ski” oraz Paweł Dłużewski z ka-
baretu „Pod Egidą”.

Majewski lubi sprawiać słu-
chaczom miłe niespodzianki,
więc do tego grona zaprosił jesz-
cze Joannę Wojdę, wykonaw-
czynię utworów Jeremiego Przy-
bory i Jerzego Wasowskiego,
laureatkę I nagrody 6. konkursu
„Piosenka jest dobra na wszyst-
ko” w Ośrodku Kultury Ochoty
OKO w Warszawie.

Wieczór w Domu Sztuki roz-
począł się w tonacji poważnej:
Marek Majewski zaśpiewał dwie
piosenki, z których pierwsza na-
wiązywała do tego, co działo się
podczas Pomarańczowej Rewo-
lucji i dzieje się dziś na Ukrainie,

a druga przypominała o roczni-
cy stanu wojennego.

Potem było już tylko wesoło:
piosenka goniła skecz, skecz pio-
senkę, a na finał ubawiona,
klaszcząca, domagająca się bi-
sów publiczność, która zapełni-
ła salę widowiskową Domu Sztu-
ki do ostatniego miejsca, usły-
szała hit Marka Majewskiego „Że
tobie się jeszcze chce” w wyko-
naniu nie tylko autora, ale rów-
nież pozostałych artystów. 

Koncert został sfinansowany
ze środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

B U A

Z okazji jubileuszu tego po-
pularnego, nie tylko wśród
spółdzielców, barwnego
miesięcznika-magazynu
Krajowej Rady Spółdziel-
czej w Galerii Porczyńskich
odbyło się spotkanie, na
które przybyli przyjaciele i
wierni czytelnicy „Tęczy
Polskiej” z całego kraju. 

O tym jakim uznaniem cieszy
się, to jedyne ogólnopolskie pi-
smo spółdzielcze, świadczą naj-
lepiej listy gratulacyjne, które
założyciel „Tęczy Polskiej” i jej
redaktor naczelny, Stefan Zającz-
kowski – od ponad trzydziestu
lat mieszkaniec Ursynowa –
otrzymał z okazji jubileuszu. 

„Pismo promuje uniwersalne
wartości i zasady spółdzielcze” –
napisała Dame Pauline Green,
prezydent Międzynarodowego
Związku Spółdzielczego. 

Janusz Piechociński, wicepre-
mier Rządu RP, w swoim liście
podkreśla, że „Tęcza Polska” sta-
ła się ważnym forum wymiany
myśli i poglądów. 

Redakcja otrzymała jubileuszo-
we gratulacje i pozdrowienia rów-
nież od: Leszka Millera, przewod-
niczącego Klubu Poselskiego SLD,
Lidii Geringer de Oedenberg i Ja-
rosława Kalinowskiego, posłów
do Parlamentu Europejskiego,
prof. Jacka Majchrowskiego, pre-
zydenta miasta Krakowa oraz
Wiesława Ochmana, światowej
sławy tenora, przewodniczącego
Jury Międzynarodowego Festi-
walu Spółdzielczych Zespołów
Artystycznych „Tęcza Polska” w
Polanicy Zdroju, który w tym ro-
ku ufundował nagrodę specjalną
dla młodych bębniarzy z zespołu
„Mali”, przy Domu Sztuki na Ur-
synowie. „Mali” oraz laureat ubie-
głorocznego Festiwalu „Tęczy Pol-
skiej”, zespół „Dereń”, z Domu
Kultury przy SM „Imielin”, wy-
stąpili w Galerii Porczyńskich. 

Na jubileuszowe spotkanie
przybyli również przedstawicie-
le spółdzielczości z Ursynowa i
Mokotowa. Obecny był Ryszard
Sołtysiak, prezes Spółdzielni Bu-
dowlano-Mieszkaniowej „Jary”,

Stanisław Baranowski, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słu-
żew nad Dolinką”, Sylwester Ce-
rański, prezes Spółdzielni Spo-
żywców „Mokpol”...

Przez piętnaście lat „Tęcza Pol-
ska” często pisała o spółdziel-
czym Ursynowie. Przypomnij-
my, że w kwietniu tego roku by-
ła ona organizatorem spotkania
dziennikarzy prasy, radia i tele-
wizji z przedstawicielami spół-
dzielczości z Warszawy i Mazow-
sza, które miało miejsce w Nato-
lińskim Ośrodku Kultury. Gospo-
darzami spotkania byli: Piotr Gu-
ział, burmistrz Ursynowa oraz
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wy-
żyny”. Goście odbyli wycieczkę
autokarową po  Ursynowie w to-
warzystwie prof. Lecha Króli-
kowskiego, przewodniczącego
Rady Dzielnicy Ursynów. Po spo-
tkaniu ukazało się wiele publika-
cji prasowych, audycji radiowych
i programów telewizyjnych o na-
szej dzielnicy. Obszerną relacje z
tego spotkania zamieściła „Tę-
cza Polska”. y b y

Od kilku miesięcy wydawa-
ło mi się, że zaczyna mi
szwankować umysł. Słysza-
łem jakieś głosy, coś mi do
ucha ćwierkały wróbelki. 

Jakaś obsesja, bo wszystkie
myśli koncentrowały się wokół
Mistrzostw Ursynowa o Puchar
Burmistrza w brydżu sporto-
wym. Chodziły słuchy, że tego-
roczne zawody mogą być ostat-
nimi, że może pora spasować. 

Wszystko okazało się fanta-
smagorią po błyskawicznej
kontrze naczelnika sportu w
Dzielnicy Ursynów Zenona Da-
giela, który 10 grudnia w gościn-
nych salach Natolińskiego Ośrod-
ka Kultury zapewnił publicznie,
że przyszłoroczny, ósmy turniej
również się odbędzie. Oznacza
to ni mniej, ni więcej obietnicę
wsparcia (także finansowego)
przez Urząd Dzielnicy. Odetchnę-
li brydżyści (grubo ponad setka),
organizatorzy i ja też, bo okazało
się, że może moje zmysły nie cał-
kiem prawidłowo działają, ale
umysł pracuje normalnie. Któż
bowiem chciałby 100-150 inten-
sywnie myślących i szybko liczą-
cych ludzi pozbawić największej
z możliwych radości – comie-
sięcznych potyczek brydżowych?

Tegoroczne zakończenie tur-
nieju było o tyle nietypowe, że
najpierw rozegrano ostatnią,
grudniową sesję, a tuż po niej,
dzięki sprawnej ekipie sędziów
pod przewodnictwem Arkadiu-
sza Ciechomskiego poznaliśmy
zwycięzców sesji grudniowej i
punktacji długofalowej.

Bezdyskusyjnie Puchar Bur-
mistrza zdobył Tomasz Palu-
chowski, który praktycznie po
przedostatniej sesji miał zapew-
nione 1. miejsce i chyba tylko
nieziemska katastrofa mogłaby
przeszkodzić mu w utrzymaniu
prowadzenia.

Wicemistrzami zostali grają-
cy ze sobą w parze Andrzej Po-
tyński i Maciej Modrzejewski. Jak
widać stałość partnerów popłaca
– przynajmniej w brydżu. Iden-
tyczną ilość punktów miał także
Bogdan Szulejewski. Dla znaw-

ców brydża nie było też żadnym
zaskoczeniem zdobycie nagrody
dla najlepszej kobiety przez Ire-
nę Chodorowską. Nasza sąsiadka
i wielce zasłużona dla polskiego
brydża arcymistrzyni podzieliła
miejsca 5. i 6. wraz ze stałym
partnerem, a prywatnie mężem,
Janem Chodorowskim. Za nimi
uplasowali się Halina i Andrzej
Borewiczowie, Andrzej Kondeja
i Robert Głowacki.

Konferansjerkę poprowadził i
nad całością końcowej uroczy-
stości zapanował Piotr Makohin,
który w jednej chwili przeobra-
ził się z zawodnika w gospodarza
(wiceprezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Wyżyny”), sekundo-
wał mu dzielnie inny ursynowski
prezes i brydżysta (Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Na Skraju”) –
Marek Jaroszkiewicz.

Nagrodzeni zostali także – naj-
młodszy zawodnik Jakub Szulgit
i najlepszy ursynowianin – Ma-
ciej Dąbrowski. Uroczystość za-
szczycił swoją obecnością arcy-
mistrz brydżowy, sędzia między-
narodowy, dyrektor biura Zarzą-
du Głównego Polskiego Związku

Brydża Sportowego Sławomir
Latała. Wręczył on w imieniu
prezesa PZBS Radosława Kieł-
basińskiego statuetkę „za działal-
ność na rzecz brydża” niezmor-
dowanemu Stanisławowi Wzor-
kowi, bez którego nie odbyłby
się nawet pierwszy turniej, a co
dopiero siódmy i ósmy! Co praw-
da o kulach, ale jak zwykle pełen
energii odznaczony wyjaśnił po-
wód swej niepełnej sprawności
fizycznej – chwilowe poczucie
bycia o kilkadziesiąt lat młod-
szym. Liczę jednak na to, że do
stycznia się zagoi i zobaczymy,
jak zawsze energicznego Stani-
sława Wzorka w pełni sił fizycz-
nych. 

Prócz nagród finansowych
rozdzielone zostały także pucha-
ry ufundowane przez Urząd
Dzielnicy Ursynów, a także na-
grody i upominki, ale nie wypa-
da mi się tym chwalić publicznie.
Pochwalić natomiast należy mi-
łą, koleżeńską i sportową atmos-
ferę turnieju, która jest zasługą
wszystkich organizatorów, sę-
dziów i zawodników.

R y s z a r d  K o c h a n

W dniu 4 grudnia 2013 r.
w ursynowskim Ośrodku
Pomocy Społecznej odbyło
się uroczyste spotkanie z
okazji Międzynarodowego
Dnia Wolontariusza. 

W spotkaniu uczestniczyli wo-
lontariusze, dyrektor Ośrodka,
kierownicy, koordynatorzy Wo-
lontariatu, Krystian Malesa –
radny Rady Dzielnicy Ursynów
oraz przedstawiciel Warszaw-
skiego Centrum Wolontariatu –
Karol Krzeczkowski. 

Dzień 5 grudnia w 1986 roku
został ustanowiony przez ONZ
Międzynarodowym Dniem Wo-

lontariusza – świętem wszyst-
kich ludzi bezinteresownie po-
magającym innym. 

Coroczna uroczystość jest
okazją dla Ośrodka do zapre-
zentowania różnych form dzia-
łalności wykonywanej przez
wolontariuszy i przybliżenia
działalności wolontariatu w
Ośrodku. To okazja do złożenia
podziękowań i życzeń. W tym
roku życzenia złożyli Dyrektor
Ośrodka - Marek Pawlęga,
przedstawiciel Warszawskiego
Centrum Wolontariatu – Karol
Krzeczkowski, a także koordy-
natorzy ds. wolontariatu – Be-

ata Szymanek i Agnieszka Ma-
słowska. Wolontariusze: Ewa
Nienałtowska, Natalia Łep-
czyk, Sylwia Klepaczewska,
Agnieszka Woluszko, Marta
Paciorek oraz Salvatore de Bel-
lo w bardzo osobisty sposób
podzielili się informacjami nt.
swojej pracy. 

W podziękowaniu za trud i po-
święcenie na rzecz potrzebują-
cych mieszkańców Ursynowa,
podczas spotkania wręczono wo-
lontariuszom drobne upominki . 

Uroczystość uświetnił koncert
zespołu Sound’n’Grace – chóru
gospel. O P S

15 lat magazynu „Tęcza Polska”

Koń Polski Pod Egidą Majewskiego
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Natychmiastowa kontra po pasie

Dzień Wolontariusza 2013
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Tramwaj doWilanowa
3 grudnia w Centrum Kultury Łowicka odbyła się połączona sesji Rady Dzielnicy Wilanów i Ra-

dy Dzielnicy Mokotów. Radni jednogłośnie przyjęli wspólne stanowisko w sprawie pilnej potrze-
by budowy tramwaju do Wilanowa. 

Na sesji obecny był wiceprezydent Warszawy ,Michał Olszewski, burmistrz Wilanowa, Ludwik Rakow-
ski, burmistrz Dzielnicy Mokotów i wiceprezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Pęsik. Wiceprezy-
dent Olszewski podkreślił, że budowa linii tramwajowej do Wilanowa jest jedną z priorytetowych inwe-
stycji przewidzianych do realizacji w latach 2014-2020 z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. 

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Pęsik poinformował, że spółka czyni starania aby
przyspieszyć realizację tej trasy. Najważniejszym celem jest obecnie zamówienie opracowań koncepcyjnych
i analiz środowiskowych, które umożliwią uzyskanie ważnego dokumentu, jakim jest decyzja o środowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Powinno się to stać do końca 2015 roku.

Trasa tramwajowa do Wilanowa będzie biegła w ciągu ulic: Rakowiecka - Puławska - Goworka
- Spacerowa - Belwederska - Sobieskiego - al. Rzeczypospolitej - Branickiego, w przyszłości do no-
wej pętli w rejonie ul. Pałacowej.

Tramwaj kursował do Wilanowa od 1922 roku do wybuchu Powstania Warszawskiego. Linia bu-
dowana była etapami: 

- 24.12.1922 oddano odcinek Czerniakowska - pl. Bernardyński,
- 18.12.1927 przedłużono ją do Ogrodu Czerniaków,
- 15.05.1937 przedłużono linię do Wilanowa (pętla Ogród Wilanów).
W 1957 roku Wilanów ponownie otrzymał połączenie szynowe. Wtedy to otwarta została linia

tramwajowa o długości prawie 8,5 km z 34 przystankami. Ostatecznie zlikwidowano ją we wrze-
śniu 1973 roku. y b y

150 tys. lodowych świateł.
Kilkanaście kilometrów
kabli świetlnych i duże roz-
czarowanie. Tegoroczny la-
birynt światła zamienił się
w labirynt... ciemności!

Dnia 6 grudnia już po raz dru-
gi rozbłysła instalacja świetlna w
wilanowskim ogrodzie. Plano-
wano w Mikołajki włączenie labi-
ryntu, odsłonięcie największej
ponoć kamiennej bombki świata,
a także pokaz mappingu. Jednak
Xawery pokrzyżował nieco plany.
W piątek po południu Muzeum
poinformowało, iż z powodu złej
pogody oficjalne otwarcie zosta-
ło całkowicie odwołane. Organi-
zatorzy nie wycofali się jednak z
sobotniego mappingu. Zgroma-
dzeni przez 20 minut mogli po-
dziwiać niezwykłe efekty świetl-
ne na budynku pałacu połączone
z bajkową muzyką i obrazem;
karety, książęta, układ słoneczny.

Fajne były te kuleczki na ścianie
- mówi Piotrek. - A potem ten ko-
lorowy deszczyk - dodaje Pauli-
na. Postacie przedstawione dość
realistycznie wzbudzały nie tylko
zachwyt, ale też intrygę. Ale jak
to się dzieje, że tu na budynku
pies biega? - dziwiły się zafascy-
nowane dzieci. Dalsza część im-
prezy okazała się nieco gorsza. Po
mappingu zebrani zakupili bilet
na tzw. labirynt światła. W tym
roku autorzy zaprosili do bajko-
wego świata “Alicji z krainy cza-
rów”. Zając w kapeluszu, czy mu-
chomorki – to jedne z nielicznych
niespodzianek czekających na
młodych widzów. Niestety tylko
przez chwilę. Tuż po otwarciu w
sobotę instalacji, ok. godziny
18.30 labirynt zgasł, a wraz z nim
mapping. Labirynt światła za-
mienił się w labirynt ciemności.
Dzieciaki z entuzjazmem rzuciły
się do ciemnych korytarzy próbu-

jąc odgadnąć tajemnicze posta-
cie. Radość nie trwała jednak dłu-
go. Zdenerwowani rodzice szu-
kali swoich dzieci. Byli wściekli,
że zakupionych biletów nie moż-
na już zwrócić w kasie. Wszak
przecież na bilecie stoi labirynt
światła, a nie ciemności. Co to
za atrakcja? Ochrona tłumaczy-
ła, że to awaria. „Technicy wła-
śnie jadą” - przekonywali zebra-
nych. Zanim jednak technicy
przyjechali, zmarzniętych uczest-
ników już tam nie było. McDo-
nalds obok pękał w szwach.

Labirynt Światła można zo-
baczyć jeszcze zobaczyć do 15
marca przyszłego roku w godz.
16.00-21.00. Będą mu towarzy-
szyć warsztaty plastyczne w każ-
dy weekend od 7 grudnia do 9
marca w godz. 16.00-20.00.
Mappingi będzie można podzi-
wiać 4 stycznia, 14 lutego oraz
15 marca. M a g d a  Z w o l a k

Labirynt ciemności!
FOTO KLIMOWICZ MONIKA
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Wydawałoby się, że postęp techniczny – dawniej wolniejszy – jest obec-
nie taki, że człowiek stał się wszechmogący. Mamy, dokładniej Ame-
rykanie, drony, potrafiące ponoć zaatakować dowolnie odległe miej-

sca na kuli ziemskiej z zegarmistrzowską precyzją. Nawet ta przysłowiowa pre-
cyzja już dawno odeszła do lamusa, bo przecież czasomierze ustawiamy według
czasu potrzebnego na zliczenie liczby drgań fal elektromagnetycznych cezu – na sekundę składa się
ich 9 192 631 770. Postęp techniczny pozwala na używanie GPS, przy pomocy którego możemy zlo-
kalizować urządzenie do kilkunastu, a nawet kilku metrów. Dzięki temu nie powinniśmy już nig-
dy zbombardować niewinnych ludzi w trakcie uczty weselnej, spóźnić się na spotkanie (bo zega-
rek pokazuje zły czas), zgubić w nieznanym lesie. A jednak tak się zdarza i, o dziwo, nie rzadziej niż
kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu.

Dzieje się tak dlatego, że za zmianami technologicznymi nie nadążają zmiany społeczne. Bywa
jeszcze gorzej – zatracamy w samouwielbieniu krytycyzm wobec nowinek, a bardzo często zdolność
logicznego myślenia. 

Załóżmy hipotetycznie, że dostajemy, jak za dawnych czasów, zegarek z okazji Pierwszej Komu-
nii. Na zegarku stoi jak byk – „waterproof”, czyli wododporny. Czy to znaczy, że pierwszą czynno-
ścią jaką wykonujemy jest nalanie wody do wanny i sprawdzenie, czy rzeczywiście nasz wyśniony
czasomierz jest wodoodporny? A po co to sprawdzać? Czyżby ktoś od razu nabrał złych przyzwy-
czajeń i chciał się wykąpać „w zegarku”? Przyjdzie czas wakacji, wyjazdów nad morze, nad jezio-

ro, to przecież można będzie
wleźć z tym zegarkiem do wo-
dy i cała prawda wyjdzie na
jaw. Potrafię jeszcze zrozu-
mieć dziesięcioletnie dziecko,
jego niezaspokojoną cieka-

wość świata i niecierpliwość młodego wieku, ale czemu stateczny, dorosły człowiek miałby coś ta-
kiego robić? Nie rozumiem.

A jednak bywa. Jakieś dwa miesiące temu pojawił się upgrade systemu iOS do wersji 7. Po zaapli-
kowaniu poprawki urządzenia obsługiwane przez iOS 7 miały stać się wodoodporne. Co robiło wie-
lu, a sadząc po forach bardzo wielu użytkowników po zaaplikowaniu update’a? Wiadomo – wrzuca-
ło swój nietani, ukochany sprzęt do wody. Nie wiedząc, że reklamy pokazujące rzekome rewolucyjne
możliwości nowego systemu zostały w całości (bardzo wiarygodnie) spreparowane przez użytkow-
ników serwisu 4chan. Po wyjęciu z kąpieli iPodów, iPadów, iPhone’ów pojawiało się wielkie zdziwie-
nie – nie działają! I nadają się tylko na złom. Nie działa, bo jesteś durniem i bezmózgą istotą. Jak moż-
na było uniknąć nieprzyjemnego zdarzenia? Na sto sposobów. Podam kilka. Zastanowić się w jaki spo-
sób oprogramowanie, czyli coś niematerialnego może uszczelnić urządzenie? Pod tym względem fał-
szywa reklama była wręcz doskonała. Podawała metodę, polegającą na wyłączaniu kolejnych elemen-
tów urządzenia od miejsca przecieku. A skąd software wie, że nastąpił przeciek, ma jakieś czujniki?

W razie jakichkolwiek wątpliwości, a nawet przy ich braku, wszedłbym na stronę Apple i usiło-
wał dowiedzieć się czegoś o tej wspaniałej możliwości, najczęściej zupełnie niepotrzebnej, a nie opie-
rał się na wiadomościach od jakiegoś gimbusa. Z tego co wiem, jedynie poseł Ziobro kąpie swoje
laptopy i testuje ich wytrzymałość pod kołami samochodów. A poza tym, to nie był jego laptop. 

Wystarczyłoby też zadać sobie pytanie: Po co mi to? Nie znam nikogo, kto w jakimkolwiek celu
miałby trzymać sprzęt elektroniczny pod wodą (wyłączony – patrz wyżej). Nawet jeśli jest płetwo-
nurkiem, to po jaką cholerę mu nieczynny iPod na głębokości kilkunastu metrów?

Parę dni temu pojawiła się następna fala, która dotknęła Xboksa. Pojawiła się tajna metoda na przy-
wrócenie kompatybilności Xbox One z poprzednią wersją Xbox 360. Już sporo użytkowników da-
ło się nabrać, aplikując swemu sprzętowi wieczny restart. Niektórzy uważają, że Microsoft celowo
zaprogramował system dopuszczający taką możliwość. Odkrycie celu producenta pozostawiam do-
myślności i przebiegłości Czytelników.

Ponoć koncepcje obu opisanych przeze mnie zjawisk wywodzą się z największego w wirtualnym
świecie „śmieciowiska”, jak niektórzy określają 4chan. Faktem jest, że jeśli ktoś nie wie co to jest 4chan,
to nawet nie liznął Internetu, bo przeglądanie poprawnościowego, choć dość wartościowego Red-
dita, to nie to samo.

Warto, aby nie tylko użytkownicy, ale wszyscy przeciętni zjadacze chleba zastanowili się, dlacze-
go działają na nich prymitywne chwyty marketingowe, proste zabiegi socjotechniczne i banalne ha-
sełka reklamowe. W obliczu nadchodzącej gorączki świątecznych zakupów uczciwa odpowiedź na
pytanie „Po co mi to?”, pozwoli im zaoszczędzić dziesiątki, a może i setki złotych.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Chwytanie naiwnych

„Po wyjęciu z kąpieli iPodów, 
iPadów, iPhone’ów pojawiało się
wielkie zdziwienie – nie działają!”

Kolejna rocznica stanu wojennego. To już 32 lata. Pewnie znów ktoś zapy-
ta młodych co pamiętają. Maturzystę, 19-to latka. Jaki ma stosunek. Jest
za czy przeciw. Co sądzi, czy generał Jaruzelski powinien, czy nie powinien? 

32 lata przed moją dziewiętnastką to rok 1937. Co ja wiedziałem, jak ocenia-
łem, co czułem odnosząc się do wydarzeń sprzed 32 lat? Dokładnie 32 lata przed
13 grudnia 1969 roku, w nocy z 12/13 grudnia 1937 roku Cesarska Armia Japonii zdobyła ówcze-
sną stolicę republikańskich Chin, Nankin. Dla Chińczyków do dzisiaj nie ma istotniejszej rocznicy
niż ta. Kwartał później, 12 marca 1938 Hitler dokonał Anschlussu Austrii. Premierem polskiego rzą-
du był generał Felicjan Sławoj-Składkowski. 

O Nankinie, poza tym, że to chiński Kraków, historyczna stolica Chin (interesowałem się geografią
i historią, lecz jak idzie o historię to raczej Polską i państwami ościennymi niż Dalekiej Azji) – nie wie-
działem nic. Zwłaszcza że ta noc rozpoczęła kilka ekstremalnie tragicznych tygodni dla mieszkańców
Nankinu. Owszem, znałem historię Niemiec, specjalnie III Rzeszy. Z książek. Nie znałem wtedy ani
Niemiec, ani Austrii. Wiedeń zobaczyłem pierwszy raz w 1988 roku, pół wieku po Anschlussie. Inna
epoka. Choć, z racji swoich specjalnych zainteresowań akurat mogłem się wczuć w uniesienie wiedeń-
skiego tłumu. Byłem już po lekturze zarówno „Młodych lwów” Irwina Shawa, jak i Franciszka Rysz-
ki „Rzecz o systemie państwa i prawa III Rzeszy” (cytuję z pamięci, może jakoś inaczej). Sławoj-
-Skladkowski jeszcze nawet wtedy kojarzył mi się głównie ze „sławojkami”. Kiedy mówiłem w domu,
że to śmieszne, że dumny generał zapisał się w świadomości Polaków drzewiennymi wychodkami za
stodołą, mama mówiła, że nie ma się z czego śmiać. Przed tym, zanim zobowiązał wójtów, by egze-
kwowali jego rozporządzenie w sprawie obowiązku budowania klozecików na wsi, chłopi chodzili „za
stodołę” albo do obory za potrzebą. Można wyobrazić sobie, jaki to miało wpływ na higienę. 

Warto, rozmawiając o historii z młodymi, poćwiczyć sobie to, co powyżej. Wyobrazić sobie ich
perspektywę. Także ucząc historii najnowszej, w szkole, w sposób uporządkowany i regulowany mi-
nisterialną podstawą programową, świadomość różnicy osobistej i nieosobistej perspektywy w od-
niesieniu do ważnych wydarzeń bardzo jest pomocna.

Pytają i mnie, od trzydziestu dwu lat o stan wojenny. Jest usprawiedliwienie, czy to zbrodnia?
Był koniecznością, czy tylko wynikiem uzurpatorskiego uporu trwania ówczesnej władzy? Można
było go uniknąć, czy nie można było uniknąć? 

Zaczęło się od razu. W białołęckim więzieniu, gdzie z licznymi kolegami znalazłem się w nocy z 12
na 13 grudnia 1981. Pytano, publicznie, przynajmniej kilkadziesiąt razy potem. Oszczędnie licząc. Za-
wsze mam kłopot z uczciwą odpowiedzią. Uczciwą, to znaczy zgodną z moją wiedzą i moimi emocja-

mi. Bo najprawdziwsza subiektywnie moja odpowiedź,
ale w odniesieniu do historycznej, a nie wyłącznie osobistej
wiedzy, jest dość skomplikowana. Brzmi TAK. I NIE. Jedno-
cześnie. Zależy od perspektywy. Od czasu, w którym loku-
jemy źródła udzielanej odpowiedzi. Ja, prawdziwym wy-
siłkiem trzymając się swojej wiedzy i wartości, które od

dziecka do dzisiaj prowadzą mnie przez życie, odpowiadam mniej więcej tak: 13 grudnia, dzień wcze-
śniej, tydzień wcześniej – nie było lepszego dla Polski rozwiązania. Generał zrobił to, co musiał. I, z pa-
mięcią Wujka i innych zbrodni, i wynaturzeń, zrobił to najlepiej dla Polaków, a okazało się później, że
dla historii też, jak można było to zrobić. Taka odpowiedź jest w moim rozumieniu słuszna, jeśli loko-
wać ją w kontekście kilku tygodni przed i kilku tygodni po tej tragicznej nocy 12/13 grudnia 1981. 

Ale ktoś do tego doprowadził. Był jakiś polityczny proces, który rozwijał się wiele miesięcy, w tej
jego gorącej fazie szesnaście miesięcy. A potem ktoś jest odpowiedzialny za lata późniejsze. Za 1983,
1984, 1985, 1986. Przynajmniej do połowy 1986. Potem zaczynała kiełkować inna polityka. Pro-
wadząca do „okrągłego stołu” i do pokojowego oddania władzy narodowi. Do suwerenności i do
wolności. W końcu do pełnej niepodległości.

Jak idzie o ten polityczny proces, to moje doświadczenie jest takie, że my, w „Solidarności” gryząc
wargi, trzymając języki na wodzy, wciąż się samoograniczając do upadłego, także wobec własnych sze-
regów szukaliśmy możliwych w tamtych okolicznościach (Związek Radziecki, NRD) rozwiązań opar-
tych na kompromisie. Tamci bezustannie prowokowali. Osłabiali najbardziej skłonnych do szukania
kompromisowych rozwiązań działaczy „Solidarności”. Wzmacniali w efekcie radykałów. Jakby chcie-
li konfrontacji. A przynajmniej argumentów na jej rzecz. Wielokrotnie im to mówiliśmy. Nie byli nie-
świadomi. Radykalizowali „Solidarność”. Nawozili glebę pod bardziej radykalne ruchy. 

Jak idzie o to, co potem, po tym tragicznym grudniu, to nie zrobili dosłownie nic, by pod osłoną
stanu wojennego, który przecież dał czas na reformy, cokolwiek reformować. Zwłaszcza przeciąć
chore związki pomiędzy partią a przedsiębiorstwami. Wprowadzić jakiekolwiek elementy praw-
dziwej ekonomiki do gospodarki. Pod tym względem utraciliśmy przynajmniej siedem lat. Jaskół-
ki racjonalności, jak idzie o mechanizmy regulacyjne, pojawiły się jakieś trzy, cztery lata po dojściu
Gorbaczowa do władzy w Moskwie. Ostrożność czy brak wyobraźni? Ja myślę, że to drugie bardziej. 

Nie piszę o tym, żeby szukać guza. Sięgam do historii z dwóch przyczyn. Pierwsza, żeby dać wyraz
przeświadczeniu, że naprawdę istotne decyzje władzy państwowej, zwłaszcza w sytuacjach skrajnych
zagrożeń nigdy nie mają jednoznacznych podstaw i oczywistej argumentacji. Decyzje na TAK i decy-
zje na NIE, w przypadku rzeczywiście trudnych spraw dzieli niezwykle cienka granica. Druga przy-
czyna to, żeby na siłę nie upraszczać argumentacji. Nie budować przy pomocy historii warownych, prze-
ciwnych sobie obozów. Naprawdę ważne decyzje lepiej służą narodowi i ludziom, a także ich państwo-
wej organizacji, jeśli przyjmowane są ponad podziałami. Im więcej mostów, tym lepiej.

Mam na myśli współczesność. OFE. Ze słusznością decyzji rządu pana Tuska w kwestii OFE jest jak
z oceną stanu wojennego. W grudniu 2013 nie ma wyjścia. Ale ktoś do tej sytuacji doprowadził? Nie
był przyczyną konieczności dzisiejszych decyzji m.in. rząd PO/PSL? Polityka „ciepłej wody” wiadomo
gdzie. Brak reform. Niezatrzymanie w 2007 roku decyzji Jarosława Kaczyńskiego w sprawie składki
rentowej? Powstrzymywanie się od naprawy systemu emerytalnego przez długie pięć lat (poza słusz-
nie zadecydowaną sprawą emerytur pomostowych)? Upartyjnianie państwa? Kolesiostwo?

To oczywiście wszystko niewspółmierne sprawy. Łączy je to, że jeśli ucząc historii stawiamy na
bezmyślność, niechaj nas nie dziwi, że współcześnie tworzymy sobie konieczności wyborów mniej-
szego zła, zamiast zawczasu wybierać dobro.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Wybierać trzeba dobro

„Pytają i mnie, 
od trzydziestu dwu 
lat o stan wojenny” 

Piórem Derkacza
FFeelliikkss MMoossttoowwiicczz
aarrttyyssttaa mmaallaarrzz,, ggrraaffiikk

Jednym Ursynów kojarzy się z największą sypial-
nią w Polsce. Dla innych to prężna i nowoczesna
dzielnicą Warszawy. Jeszcze innym Ursynów koja-
rzy się z nazwiskiem burmistrza.

Każdy ma własne skojarzenia i własne spojrze-
nie na tę dzielnicę. Tym bardziej warto udać się do
Galerii Wieża przy kościele Wniebowstąpienia Pań-
skiego aleja KEN 101, aby zobaczyć Ursynów ocza-
mi Feliksa Mostowicza. Mieszkam na Ursynowie
ponad 30 lat i prawdę mówiąc nie wiedziałem, że Ur-
synów to tak naprawdę małe miasteczko, gdzie po
ulicach biegają zające, bażanty i dziki. Wypasiony ko-
gut rasy karmazyn stojący na tle desek w odcieniu po-
chylonych bloków budzi mieszkańców z głębokiego
snu. Gdzie jak gdzie, ale nawet w największej sypial-
ni musi być też i budzik! J e r z y  D e r k a c z

Postanowiłem podzielić się z Czytelni-
kami MOTO-PASSY kilkoma spostrzeże-
niami z ostatniego, spędzonego wspól-
nie z Peugeotem 301 weekendu. Czas to
był szczególny. Orkan Ksawery odwie-
dził nasz kraj, a ja miałem do pokona-
nia sporo kilometrów...

Nadszedł taki moment, że jeden, z używanych
w rodzinie samochodów, musiał odwiedzić ser-
wis i tak się złożyło, że został w nim na weekend.
Dzięki uprzejmości tegoż serwisu, miałem okazję
poruszać się w tych dniach, użyczonym samocho-
dem zastępczym – Peugeotem 301. To wciąż cał-
kiem nowy na naszym rynku model i wciąż dość
chyba mało widoczny na naszych drogach. Mó-
wiąc szczerze, ja też nie zwróciłem na niego więk-
szej uwagi, pomimo, że miałem okazję odbyć
krótką jazdę testową, podczas wprowadzania te-
go modelu na rynek, mniej więcej rok temu. Tak
było do ostatniego weekendu...

Przez kilka dni, przejechałem tym eleganc-
kim, ciemnobrązowym sedanem, kilkaset bar-
dzo udanych kilometrów. Pomimo, że pogoda
nie sprzyjała, było bardzo wietrznie i ślisko, czu-

łem się w 301-ce całkiem pewnie. Na drogach o
różnym standardzie, auto poruszało się bardzo
komfortowo i cicho. Do moich uszu dobiegały
raczej odgłosy silnego wiatru, a nie silnika, czy też
zawieszenia. To ostatnie, ku mojemu zaskoczeniu,
bardzo dobrze radziło sobie z nierównościami
różnych nawierzchni, pracując przy tym bardzo
cicho, na co zwracam szczególną uwagę. Tak się
złożyło, że podróżowałem z moją rodziną, która
doceniła też przestronność wnętrza 301-ki. Mo-
del ten ucieszył mnie jeszcze jedną swoją cechą.
Do zabrania mieliśmy naprawdę sporo pakun-
ków, a wszystkie „zginęły” w przepastnym, ustaw-
nym bagażniku. Aby nie słodzić za bardzo, mu-
szę wytknąć jedną wadę: elementy, na których za-
wieszona jest klapa bagażnika, podczas zamy-
kania, wnikają niestety znacznie do środka, co w
praktyce, ogranicza jego funkcjonalność. To jed-
na z nielicznych, moim zdaniem, wad 301-ki,
biorąc pod uwagę założenia przy projektowaniu
tego modelu i jego ceny.

Miałem okazję wypróbować wersję z silni-
kiem benzynowym 1,6 l o mocy 115 KM, który
znakomicie radził sobie z tym autem. Model 301
na tyle mnie zainteresował, że planuję sprawdzić,
jak daje sobie w nim radę, nowoczesny i znacz-
nie tańszy, benzynowy silnik 1.2 l o mocy 72
KM. Jeśli okaże się, że jest wystarczający w wa-
żącym jedynie ok. tony samochodzie, to byłaby
to naprawdę ciekawa cenowo propozycja. W ak-
tualnej ofercie wyprzedażowej, ceny modelu
301 zaczynają się od 35.300 zł, a z pewnością
można jeszcze wynegocjować drobny prezent
pod choinkę. 

Na koniec wspomnę, gdzie można zapoznać
się z nowym Peugeotem 301. Ja wybrałem salon
przy al. Krakowskiej 7. Była to bardzo dobra oka-
zja do przetestowania nowego wspaniałego po-
łączenia Ursynowa z tą właśnie częścią połu-
dniowej Warszawy. Wybrałem ten kierunek i to
był strzał w dziesiątkę! M O T O W O J

� MOTO-PASSA � MOTO-PASSA �
Moto-spotkania...

301 – miłe zaskoczenie
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Burmistrz Ursynowa Piotr
Guział miał komu gratulo-
wać, podsumowując spor-
towy rok w klubokawiar-
ni Volley-Bajka w hali Are-
na przy Pileckiego. 

Kto pamięta jak w roku 1977
w Domu Rodzinnym przy Koń-
skim Jarze ursynowscy pionie-
rzy (w tym niżej podpisany) za-
kładali lokalne ognisko TKKF –
pierwszą jednostkę sportową do-
piero rodzącej się dzielnicy, ten
jest w stanie ocenić, jak bardzo
rozwinął się sport na Ursynowie
przez minione 36 lat. Dlatego w
Volley-Bajce nagradzający wy-
różniające się w tym roku posta-
ci sportowego światka burmistrz
Guział miał komu gratulować.
A prawdę mówiąc, na gratula-
cje zasługiwało nawet dwakroć
więcej osób. 

Jeśli chodzi o sport wyczyno-
wy wysokiego szczebla, to z
pewnością ursynowskie serca
najmocniej biły w chwilach za-
skakujących sukcesów, odnoszo-
nych na parkiecie Areny przez
podopiecznych trenera Jakuba
Bednaruka, siatkarzy AZS Poli-
technika Warszawska. Zespół,
który ani się umywa do innych
drużyn PlusLigi pod względem
finansowym, tworzony rokrocz-
nie niemal od nowa, wprost za-
skakuje bardzo dobrą grą. A bie-
rze się to między innymi stąd,
że ma wciąż dopływ młodych ta-
lentów ze skromnego ursynow-
skiego Metra, które wydało już
wielu reprezentantów Polski ze
Zbigniewem Bartmanem i Pio-
trem Nowakowskim na czele.
Twórca Metra Dariusz Kopaniak
zasługuje nawet na jeszcze więk-
sze uznanie niż reżyser Janusz
Józefowicz za wystawienie mu-
sicalu pod tym samym tytułem. 

A warto przy okazji przypo-
mnieć, że ze szkolnej salki przy
ulicy Hawajskiej trafiła do repre-
zentacji kraju najlepsza obecnie
polska siatkarka, Miss Volleyball
Poland – Katarzyna Skowroń-
ska-Dolata. 

W wymiarze wyczynowym na
uwagę zasługuje zdobycie tytu-
łu mistrza Polski i medali w Pu-
charze Świata przez judokę ursy-
nowskiego Rysia – Łukasza Kieł-
basińskiego. Klub, którego re-
prezentant Tomasz Adamiec wy-
stąpił na igrzyskach olimpijskich
ma powody do dumy i trenerowi
Cezaremu Borzęckiemu jest cze-
go gratulować. 

Trochę spuścił w tym roku z
tonu najsławniejszy ursynowia-
nin, dwukrotny mistrz olimpij-
ski w pchnięciu kulą Tomasz Ma-
jewski (tylko szósty na mistrzo-
stwach świata w Moskwie), ale
pewną obniżkę formy przezywał
tylko ze względu na poważne
operacje łokcia, którym musiał
się poddać zimą. Na uroczystości
podsumowania roku Majewskie-
go reprezentował w Volley-Bajce
jego trener Henryk Olszewski. 

Bohaterem międzynarodo-
wych aren był zdobywca tytułu
mistrza świata juniorów w bie-
gu na orientację Piotr Parfiano-
wicz. A biegi w ogóle stały się
przebojem całego roku na Ur-
synowie. Bo niezwykle udany
był i mający rangę mistrzostw
Polski Bieg Ursynowa, i Bieg Pas-
sy, i cotygodniowe Wtorki Biega-
cza na Kopie Cwila, organizo-
wane przez Akademicki Klub
Lekkoatletyczny Ursynów. Pa-
smo sukcesów w mistrzostwach
Polski kontynuowały siostry
Marta i Monika Jusińskie, a
mnóstwo ursynowian uczestni-
czyło w warszawskich marato-
nach, półmaratonie i Biegu Nie-
podległości. 

Na specjalną uwagę zasługu-
je wspólna inicjatywa dyrektora
Gimnazjum nr 92 przy Koncerto-
wej Mariusza Karczewskiego i
burmistrza Ursynowa, dzięki
którym powstała pierwsza w
Polsce gimnazjalna klasa teniso-
wa pod egidą samorządu. Mi-
strzostwo Warszawy młodzi-
czek, wywalczone przez Nadię
Brunzlow, to jeden z pierwszych
sukcesów uczniów i uczennic tej
klasy, wykorzystującej korty Tie-
-Breaka.

Działające w tym samym
miejscu przy Koncertowej Sto-
warzyszenie Młodych Piłkarzy
(SEMP) miało w tym roku na
koncie nie tylko znaczące osią-
gnięcia sportowe, lecz także or-
ganizacyjne (turniej międzyna-
rodowy, zorganizowany sump-
tem rodziców młodych piłkarzy
i sponsorów z patronatem Prze-
glądu Sportowego).

Na Ursynowie działa piłkar-
ska szkółka Barcelony, z którą
współpracuje Warszawska Aka-
demia Futbolu, prowadzona
przez Sebastiana Szymańskiego
(trenują przy Lokajskiego, Kop-
cińskiego, w SGGW i na Koncer-
towej). Akademia skupia setkę
młodych talentów, będąc kolej-

nym ogniskiem krzewienia piłki
nożnej po bezkonkurencyjnym
SEMP-ie. 

Szkoda, że władze miasta stor-
pedowały swego czasu działal-
ność świetnie rozwijającego się
Ursynowsko-Natolińskiego To-
warzystwa Sportowego, które-
go sekcja lekkoatletyczna mu-
siała się przenieść do SGGW

(AKL Ursynów) i wciąż nie mo-
że się doczekać stadionu. 

Największym jednak manka-
mentem bazy sportowej w dziel-
nicy jest brak pełnowymiaro-
wych boisk piłkarskich, na które
już nawet nie ma miejsca. W tej
chwili można się o nie jedynie
modlić, czego na pewno nie od-
mówią wspaniali ursynowscy
duszpasterze, a zarazem wielcy
entuzjaści futbolu: twórca klu-
bu Ostaniec ks. Adam Zelga z
parafii bł. Edmunda Bojanow-
skiego, ks. Ignacy Dziewiątkow-
ski (parafia św. Ojca Pio) i ks.
prałat Dariusz Gas, nowy pro-
boszcz parafii Wniebowstąpie-
nia Pańskiego, były reprezentant
Polski księży.

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

PPooddssuummoowwaanniiee RRookkuu SSppoorrttoo-
wweeggoo nnaa UUrrssyynnoowwiiee ww kklluubbookkaa-
wwiiaarrnnii VVOOLLLLEEYY BBAAJJKKAA ww AArree-
nniiee UUrrssyynnóóww..

Zdecydowano się przyznać wy-
różnienia klubom, których zawod-
nicy zdobywali tytuły co najmniej
na poziomie Mistrzostw Polski. 

KK..SS.. MMEETTRROO-WWAARRSSZZAAWWAA –
siatkówka mężczyzn. W 2013 r.
klub zdobył 2 brązowe medale w
Mistrzostwach Polski Juniorów i
Kadetów.

UU..KK..SS.. GGIIMM 9922 UURRSSYYNNÓÓWW –
klub działający przy Gimna-
zjum nr 92 przy ul. Koncerto-
wej. Finał Mistrzostw Polski Ka-
detów w koszykówce i Mistrzo-

stwa Polski w Pływaniu od ju-
niorów młodszych po seniorów
– 2 złota, 9 srebrnych i 8 brązo-
wych medali.

KK..SS.. DD’’AARRTTAAGGNNAANN UURRSSYY-
NNÓÓWW – w 2013 r. klub zdobył
podczas Mistrzostw Polski – 2
srebra, 1 brąz.

UU..KK..JJ.. RRYYŚŚ WWAARRSSZZAAWWAA – zło-
to MP seniorów, medale pucha-
ru świata seniorów zdobyte
przez Łukasza Kiełbasińskiego,
wychowanka i zawodnika Rysia
– obecnie najwyżej klasyfikowa-
nego polskiego judokę w rankin-
gu olimpijskim.

UU..KK..SS.. BBIILLAARRDD SSTTUUDDIIOO – 2
brązowe MP juniorów, srebro
MP juniorów, drużynowe 2
miejsce Mistrzostw Europy ju-
niorów, awans do ekstraklasy
bilardowej.

UUrrssyynnoowwsskkoo-NNaattoolliińńsskkiiee TToo-
wwaarrzzyyssttwwoo SSppoorrttoowwee – Mistrzo-
stwo Świata Juniorów, Mistrzo-
stwa Polski Juniorów i Senio-
rów – 7 złotych, 3 srebrne, 4
brązowe.

KKLLUUBB TTAAŃŃCCAA SSPPOORRTTOOWWEE-
GGOO –– KK..SS.. HHAANNDD TTOO HHAANNDD 11

(one) 5 złotych, 2 srebrne oraz 4
brązowe na MP 2013.

Wyróżnienia dla placówek
oświatowych współpracujących
z Wydziałem Sportu i Rekreacji
dla Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Wyróżnienia te przyznano
tym szkołom, które aktywnie
i czynnie realizują nie tylko
program nauczania, ale rów-

nież w sposób ponadstandar-
dowy rozwijają zainteresowa-
nia sportowe swoich uczniów,
a także – co jest bardzo ważne
z naszego punktu widzenia –
udostępniają posiadane obiek-
ty sportowe poza godzinami
lekcyjnymi. Oczywiście, aktyw-
ność sportowa ma miejsce we
wszystkich szkołach na Ursy-
nowie, lecz te – które za chwi-
lę wyróżnimy - mogą i muszą
służyć za wzór dla pozostałych
placówek. Nagrody te są kie-
rowane na ręce dyrektorów
szkół, ale są one również po-
dziękowaniem dla nauczycieli,
rodziców i uczniów, którzy an-
gażują się w życie sportowe
swoich placówek.

Szkoła Podstawowa nr 81 przy
ul. Puszczyka

Szkoła Podstawowa nr 96
przy ul. Sarabandy

Szkoła Podstawowa nr 322
przy ul. Dembowskiego

Szkoła Podstawowa nr 323
przy ul. Hirszfelda

Szkoła Podstawowa nr 343
przy ul. Kopcińskiego

Szkoła Podstawowa nr 340
przy ul. Lokajskiego

Gimnazjum nr 92 przy ul.
Koncertowa

Liceum Ogólnokształcące nr
CIX przy ul. Warchałowskiego

WWyyrróóżżnniieenniiaa iinnddyywwiidduuaallnnee
Wybrano pięć osób, których

sportowa i okołosportowa ak-
tywność w mijającym roku nio-
sła za sobą nie tylko sukcesy
sportowe, ale również pewną
głębszą myśl. Wybraliśmy oso-
by, które mogą być wzorami do
naśladowania dla innych.

Oto dwaj laureaci, których
współpraca zaowocowała po-
wstaniem hali Arena Futbolu –
balonu przykrywającego w se-
zonie jesienno-zimowym boisko
piłkarskie przy Gimnazjum nr
92 na ul. Koncertowej. 

SSłłaawwoommiirr BBaannaacckkii – właści-
ciel Akademii Sportu i Rekre-
acji Let’s Go – za pracę na rzecz
rozwoju bazy sportowej na Ur-
synowie.

MMaarriiuusszz KKaarrcczzeewwsskkii – dyrek-
tor Gimnazjum nr 92 przy ul.
Koncertowej za pracę na rzecz
rozwoju bazy sportowej na Ursy-
nowie.

RReemmeekk SSiiuuddzziińńsskkii - ultrako-
larz, za udowodnienie, że przez
sport można realizować swoje
marzenia; mając rodzinę, pracę
zawodową i poukładane życie.
Uprawia ultrakolarstwo, dyscy-
plinę wymagającą dużej ilości
czasu, czyli jazdę na rowerze non
stop na długich dystansach. W
tym roku ukończył Race Around
Austria – 2200 km w 7 dni, a
przyszłym wystartuje w Race
Across America na dystansie
4800 km.

JJaakkuubb BBeeddnnaarruukk – trener siat-
karzy AZS Politechniki War-
szawskiej za pracę trenerską z
męską drużyną piłki siatkowej
AZS Politechniki Warszawskiej.
Jest on „siódmym” zawodni-
kiem swojego zespołu, potrafi
stworzyć niesamowitą atmosfe-
rę w szatni i wycisnąć z zawod-
ników maksimum ich umiejęt-
ności. To między innymi dzięki
jego pracy możemy cieszyć się
pięknymi meczami AZS PW w
PlusLidze. 

PPiioottrr PPaarrffiiaannoowwiicczz – biegacz
na orientację, zawodnik UNTS
za zdobycie mistrzostwa świata
juniorów w biegu na orientację
oraz za popularyzowanie tej ni-
szowej dyscypliny sportowej. Ta-
lent, jakich mało!

Rok 2013 był bardzo uda-
ny dla piłkarzy i działaczy
Warszawskiej Akademii
Futbolu. 

Zwycięstwa w prestiżowych
turniejach oraz udana rywaliza-
cja w Mazowieckiej Lidze Piłkar-
skiej sprawiły, że na treningi do
WAF zgłasza się coraz więcej za-
wodników. Obecnie w Akade-
mii trenuje przeszło 100 piłkarzy

urodzonych  w latach od 2007
do 2001.

Bazą treningową WAF-u dzięki
ogromnej życzliwości dyrektor SP
340 Małgorzaty Osieckiej jest bo-
isko i hala sportowa przy ul. Lokaj-
skiego 3, a także obiekty sportowe
SGGW. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszą się zajęcia prowadzone
w ramach zajęć świetlicowych w
Szkole Podstawowej 303, gdzie

dzieci czekające na swoich rodzi-
ców w świetlicy szkolnej mogą
uczęszczać na ukierunkowane zaję-
cia z piłki nożnej. Od przyszłego
roku zajęcia będą organizowane
również w SP 343 przy ul. Kopciń-
skiego, która posiada nowe,wspa-
niałe boisko ze sztuczną trawą.

Głównymi atutami Warszaw-
skiej Akademii Futbolu jest in-
dywidualne podejście do każde-
go zawodnika, dogodna lokali-
zacja treningowa na nowocze-
snych obiektach sportowych, a
także doświadczona kadra tre-
nerska oraz prowadzenie zajęć w
oparci o konspekty treningowe
FCB Escola Varsovia (młodzie-
żowej szkoły piłkarskiej słynne-
go katalońskiego klubu).

Dzięki współpracy z FCBEV
chłopcy, którzy po 12. roku życia
nie zakwalifikowali się na na-
stępny etap szkolenia w Cen-
trum Szkoleniowym Escola Var-
sovia na Białołęce mają możli-
wość treningów na Ursynowie
właśnie w WAF i kontynuacji

swojej przygody z ukochaną dys-
cypliną sportu.

Na początku roku szkolnego
gros chłopców z FCBEV z rocznika
2002 i kilku 2001 zasiliło barwy
Warszawskiej Akademii Futbolu. 

Drużyna prowadzona przez
Tomasza Pietrasińskiego wyrosła
na „czarnego konia” rozgrywek z

sukcesami rywalizując w MLP w
kategorii młodzików. Warto do-
dać, że ze względu na utworzenie
drużyny w połowie roku, i co za
tym idzie braku dotacji z Urzędu
Dzielnicy Ursynów i Urzędu m.st.
Warszawy zespół mógł funkcjo-
nować tylko dzięki jednorazowej
darowiźnie, jaką klub otrzymał

od firmy CUBE.ITG spółce działa-
jącej na rynku informatycznym.

W planach Akademii jest two-
rzenie coraz nowszych roczni-
ków, a także uczestnictwo kolej-
nych drużyn w MLP wiąże się to
jednak z dotacjami pozyskanymi
z  Dzielnicy Ursynów czy m.st.
Warszawy. B B

CUBE.ITG S.A. jest spółką działającą na rynku informatycz-
nym. Specjalizuje się w dostarczaniu i wdrażaniu rozwiązań
dla branży finansowej, telekomunikacji, energetyki, admini-
stracji publicznej, zdrowia, handlu detalicznego i multimediów.
Posiada pięć oddziałów w Polsce i 25 punktów serwisowych. Ze-
spół CUBE.ITG tworzy blisko 500 specjalistów. Portfolio pro-
duktów i usług firmy to programy do kompleksowego zarzą-
dzania organizacją, systemy do monitoringu infrastruktury, sys-
temy do transmisji danych, do zarządzania tożsamością, syste-
my archiwizacji i kopii bezpieczeństwa, audyty sprzętowo-siecio-
we i organizacyjno-prawne, sprzęt i oprogramowanie sieciowe.
CUBE.ITG świadczy także usługi w zakresie doradztwa tech-
nologicznego i technicznego, produkcji, integracji, wdrożenia,
a także utrzymania rozwiązań.

Warszawska Akademia Futbolu poszerza zakres działania

Bardzo udany rok!

Ursynów szkoli nowych Bartmanów i nowe Radwańskie

Wielki finał sportowego roku w Arenie

BBuurrmmiissttrrzz PPiioottrr GGuuzziiaałł ww ttoowwaarrzzyyssttwwiiee uurrssyynnoowwsskkiicchh aanniimmaattoorróóww ssppoorrttuu
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KUPIĘ płyty winylowe i CD -
dojazd

609-155-327

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

BEZPOŚREDNIO wynajmę 
2-pokojowe mieszkanie po
remoncie, Ursynów, 
ul. Ciszewskiego, 501-089-456

LOKAL biurowy 15 m2 do
wynajęcia, okolice ul. Rosoła, 
502-901-305

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod. po 1998
r.,gotówka, 730-750-888

AUTO Skup od 1997. Gotówka.
608-174-892

AUTO SKUP
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

FIZYKA, MATEMATYKA, 
609-41-66-65

HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
AA MATEMATYKA, 

606-197-553
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA - nauczycielka,
604-399-221

NAUKA GRY: gitara, fortepian,
keyboard, 503-198-314

NIEMIECKI, 698-012-966
POLSKI, duże doświadczenie,

indywidualne podejście, 
602-159-910

ROSYJSKI, 602-86-74-13

POMOGĘ w prowadzeniu
domu - wożenie dzieci do szkoły i
na zajęcia, zakupy, prace na
posesji, 508-731-847

PRACOWNIK MAGAZYNOWY,
Wola Chynowska, 22 713-81-97
lub 516-175-697

ZATRUDNIĘ kierowcę kat.C,
praca w Warszawie, 664-417-724

COACHING, 602-159-910
WRÓŻKA, 22 648-68-41, 

602-731-299

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

BIURO RACHUNKOWE, gm.
Lesznowola, Ursynów,

dojeżdżam, 503-032-004

BIURO RACHUNKOWE,
gwarancja jakości, 787-604-323

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875
DRZWI piwniczne, ślusarstwo,

505-639-443
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GLAZURA, gładzie, malowanie,

hydraulika, elektryka, 
604-404-254

GLAZURA, gładź, malowanie,
panele, inne, 502-029-391

GŁADŹ bezpyłowo, panele,
malowanie, płyty k/g, płytki,
cyklinowanie, ocieplenia, 
885-397-821

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO

sprawy cywilne sądowe,
także bezpłatne konsultacje

prawne. Śródmiescie, 
tel.: 515-922-038

KOMPUTERY 
pogotowie, ul. Na Uboczu 3, 

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

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, Pasaż

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

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel. 692-101-784

LUSTRA w domu klienta 
602-27-17-18

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259,
www.malarskieursynow.pl

MALOWANIE, szpachlowanie,
referencje, 722-920-650

NAPRAWA - chłodnie, 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

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

PRANIE dywanów, wykładzin,
tapicerek u klienta, 693-778-112

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

ROLETY, 602 27 17 18
STOLARKA, pełny zakres,

panele, 22 641-54-84, 
601-751-247

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, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

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

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

TYNKI gipsowe, cementowo-
wapienne, 511-529-965,
www.budax.pl 

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

ZŁOTA RĄCZKA, 503-428-653
ŻALUZJE, roletki, plisy,

verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, www.zalvert.pl

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, }
22 757-20-19

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

LEKARZ INTERNISTA - wizyty
domowe, 508-216-824
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

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
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Co i kto

DeszczDeszcz oo ww e łamigłóe łamigłó wkiwki
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje AAnnttoonnii KKuubbiicckkii
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

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

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

SSoobboottaa,, 1144 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu w Domu Sztu-
ki zaprasza na pokaz p.n. „Je-
rzy Hoffman i filmy z „czarnej
serii”. W programie filmy Jerze-
go Hoffmana i Edwarda Skó-
rzewskiego.*

NNiieeddzziieellaa,, 1155 ggrruuddnniiaa,, 1166..0000::
Popołudnie muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka”. Kon-
cert p.n. „Kolędy, pastorałki, pie-
śni Bożonarodzeniowe”.*

NNiieeddzziieellaa,, 1155 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000
ii 2200..0000:: mini-maraton filmowy
p.n. „Morgenstern mniej zna-
ny”. W programie: przedpremie-
rowy pokaz rekonstrukcji cyfro-
wej filmu „Życie raz jeszcze”, re-
konstrukcja cyfrowa „Jowity”.
Oba w reżyserii Janusza Mor-
gensterna.*

WWyyjjąąttkkoowwoo ww ppoonniieeddzziiaałłeekk,,
1166 ggrruuddnniiaa,,  oo ggooddzz.. 2200..0000:: Te-
atr Za Daleki przedstawi sztu-
kę „Obietnica poranka” wg po-
wieści Romain Gary’ego. Wyk.
Anna Seniuk i Grzegorz Ma-
łecki. Bezpłatne karty wstępu –
w kasie od 12 grudnia godz.
17.00.*

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

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii: 

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

Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 22 643 12 82)

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

1133..1122.. gg.. 1188..3300 – Spektakl Teatru
Wolandejskiego „Zwyciężaj”. Re-
zerwacje biletów na wolandejski.pl

1144..1122.. gg.. 1177 – Wernisaż wystawy
grafiki telewizyjnej pt. „30 na 40”
autorstwa Wandy Falencik-Masz-
nicz i Janusza Kaczkowskiego.

1177..1122.. gg.. 1188 – Spektakl dzie-
cięcego Teatru Stokłosów
„Dziewczynka z zapałkami”.
Dzieci – wstęp wolny, dorośli 5 zł
po uprzedniej rezerwacji.

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

1155 ggrruuddnniiaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1166 – Koncert Świąteczny: Część
I - “Na całej połaci śnieg” wystę-
pują: M. Wiśniewska, Z. Ziętek,
E. Tarka, D. Bielska, T. Kwiat-
kowski, L. Dudicz.

CCzzęęśśćć IIII – „I wciąż się na coś
czeka” śpiewa Agnieszka Lużyń-
ska, przy fortepianie Włodzimierz
Tyl. Przygotowanie koncertu i pro-
wadzenie Izabela Wardak. Zapro-
szenia do odbioru od 9 grudnia.

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

1122..1122..,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1199..3300
koncert z cyklu „Jazz w NOK” –
VISTULA RIVER BRASS BAND
XLV-lecie na scenie.

1155..1122..,, nniieeddzziieellaa,, ggooddzz..
1122..oooo koncert z cyklu „Bliżej

klasyki dla dzieci” – O CHOIN-
CE, PIERNIKACH I CZEKOLA-
DOWYCH SERDUSZKACH…
Kolędy i pastorałki przy choin-
ce, staropolskie obyczaje i ob-
rzędy. Skrzypce.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1177..1122 –– wwttoorreekk – Andrzej Ko-
chanowski w cyklu „Mało zna-
ne epizody z historii Warsza-
wy” pt. „Warszawa w dobie 
insurekcji”.

1199..1122 –– cczzwwaarrtteekk – Wieczory
Czwartkowe pt. „Wspomnienia o
ojcu i nie tylko”.– Kira Gałczyń-
ska Do kupienia piękna książka.

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

SSPP nnrr 332233 
uull.. HHiirrsszzffeellddaa

tteell.. 2222 664411 6633 5566

1155 ggrruuddnniiaa oo ggooddzz.. 1111::3300 –
podsumowaniem projektu fit-
ness dla mieszkanek Ursynowa,
organizowane przez Sportyflo-
wer s.c. pod patronatem Urzę-
du Dzielnicy Ursynów.

AArreennaa UUrrssyynnóóww
uull.. PPiilleecckkiieeggoo 112222

wwwwww..uuccssiirr..ppll

1144 ggrruuddnniiaa oodd ggooddzz.. 88::3300 ddoo
1144::0000 - Ursynowski Master 
Dance Cup.

1155 ggrruuddnniiaa 22001133 oodd ggooddzz..
99::0000 ddoo 1144::0000 - Ursynowski Finał
Grand Prix Polski PTT Senior.

Zamiast grosika...
W dniu 8 grudnia 2013r w Kościele p/w Wniebowstąpienia

Pańskiego przy ul. KEN 101 odbył się finałowy koncert XIV
edycji akcji charytatywnej „Zamiast grosika daj batonika” pt.
„Dziewczynka z zapałkami” zorganizowany przez Przedszko-
le nr 55 przy ul. Cybisa 1 w Warszawie.

Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy
Ursynów Pana Piotra Guziała.

Podczas uroczystości tradycyjnie wystąpiły dzieci z przed-
szkolnego zespołu wokalno-tanecznego „5,5” wraz z jego ab-
solwentami, działający w Przedszkolu nr 55 zespół teatralny „Ba-
jeczka” oraz chór Vox Cordis pod dyrekcją Grzegorza Staniuka.

Gościnnie wystąpił chór z Gimnazjum nr 93 im. Księżnej
Izabeli Czartoryskiej. Oprawę muzyczną koncertu przygotowa-
ła p. Agata de Mezer.

Swoją obecnością zaszczycili nas pracownicy Urzędu Dziel-
nicy Ursynów, min. Teresa Jurczyńska-Owczarek – przewodni-
cząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Dariusz
Sitterle – naczelnik Wydziału Kultury, Ewa Cygańska – radna
Dzielnicy Ursynów, Magdalena Kuwałek – naczelnik Wydzia-
łu Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ursynów, dyrektorzy ursy-
nowskich szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy Ursynowa.

Pięknie wykonane kolędy oraz wzruszająca opowieść o
dziewczynce z zapałkami wprowadziły wszystkich obecnych w
niepowtarzalną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Jak co ro-
ku słodycze zebrane podczas akcji zostały przekazane dla dzie-
ci rodzin będących pod opieka OPS przy ul. Cybisa 7.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję w imieniu dzieci ser-
decznie dziękujemy.
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8 grudnia w Galerii Ucznia
Domu Kultury SMB „ Imielin”
odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy malarstwa i rzeźby Ja-
nusza Fudali. Były bosman, od
1982 roku mieszkaniec Ursyno-
wa zaprezentował swoich kilka-

dziesiąt obrazów i kilka rzeźb.
Tematem przewodnim malar-
stwa jest pejzaż: niezwykle na-
strojowy, malowany czystymi ,
nasyconymi barwami widok pla-
ży Bałtyckiego Morza, pełny
słońca pejzaż starej , polskiej wsi

oraz las. Niezwykła dokładność
, doskonałość w oddawaniu
wszelkich detali pozwala Panu
Januszowi zmierzyć się z mi-
strzem Iwanem Szyszkinem i
wykonane kopie kilku obrazów
można podziwiać w galerii DK
Imielin przy ulicy Dereniowej 6.
Na wystawie można również
obejrzeć kopie grafik kobiet Al-
freda Muchy , ekspresjonistycz-
ny portret córki artysty, portret
Jana Pawła II oraz martwe natu-
ry. Niewątpliwą atrakcją werni-
sażu była jednodniowa wysta-
wa rzeźby. Wystawę sfinanso-
wano ze środków Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy. Zaprasza-
my do oglądania wystawy do 10
stycznia 2014 roku od ponie-
działku do piątku w godzinach
14.00-20.00. Wstęp jest wolny.

I M

Wystawa bosmana z Ursynowa
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