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N iczym kamień u szyi wisi
Hannie Gronkiewicz-
Waltz problem warszaw-

skiej reprywatyzacji nieruchomo-
ści. Prezydentka stolicy wykazuje
coraz większą nerwowość, bo nie-
życzliwe jej media zaczynają po-
woli straszyć, iż – tak samo jak jej
były podwładny Jakub R. – zosta-
nie zatrzymana przez agentów
CBA, a może nawet aresztowana.
Dopóki obsada prokuratury war-
szawskiej była taka, że nikomu,
kto kradł majątek wart dziesiątki
i setki milionów złotych, nawet
włos nie miał prawa spaść z głowy
– stołeczny ratusz uparcie twier-
dził, iż reprywatyzacja przebiega
lege artis i tylko trzeba się pospie-
szyć, bo prawowici właściciele nie
mogą czekać na zwrot swoich dóbr
w nieskończoność. 

J eszcze w czerwcu 2016 o pra-
widłowym przebiegu repry-
watyzacji przekonywał w ob-

szernym e-mailu pełną zwątpie-
nia redakcję „Passy” ratuszowy
rzecznik. Dziś jednak na Placu
Bankowym radykalnie zmieniono
front i nawet sama pani prezydent
zaczęła donosić do prokuratury
na... swoich niedawnych urzędni-
ków. W wypowiedziach dla me-
diów HGW podkreśla, że zlikwi-
dowane przez nią niedawno Biuro
Gospodarki Nieruchomościami to
była jakby zupełnie odrębna jed-
nostka, która działała rzekomo na

własną rękę, nie kontaktując się z
centralną władzą Warszawy, a
winni reprywatyzacyjnych pomy-
łek lub oszustw (Jakub R.!) to aku-
rat nominaci nieprzyjaznej pani
prezydent partii Prawo i Sprawie-
dliwość. 

C zas pokaże, kto jest napraw-
dę winny tego, że w wielu
wypadkach – zamiast

zwracać nieruchomości prawowi-
tym właścicielom lub ich spadko-
biercom – pozwalano je rozgrabiać
działającym podstępnie cwania-
kom, którzy natychmiast sprzeda-
wali je już na to czekającym kon-
kretnym spółkom. Reprywatyza-
cyjny złoty interes rozwijał się w
najlepsze, tylko że szlachetny cel
zadośćuczynienia pokrzywdzonym
przez PRL realizowano bodaj w
najmniejszym stopniu, nie licząc
się przy tym ani z ewidentnymi
skutkami drugiej wojny świato-
wej, ani z lokatorami, którzy wie-
le lat temu zamieszkali w dobrej
wierze w budynkach będących wła-
snością komunalną i poszli nagle
na bruk w liczbie ponoć aż 40 tysię-
cy osób, a jedna z nich – po spale-
niu żywcem w Lesie Kabackim –po-
szła nawet do piachu.... 

O czywiście, reprywatyzacyj-
ne wykoślawienia to nie
jest coś, za co można wi-

nić sprawujących władzę w War-
szawie i w Polsce przedstawicieli
jednej partii – na przykład Plat-
formy Obywatelskiej. Tolerowanie
albo nawet świadome dopuszcza-
nie niecnego procederu własnościo-
wych wyłudzeń splamiło bowiem
sumienia partyjniaków spod nie-
jednego (również pisowskiego)
sztandaru, urzędników, prokura-
torów, a także sędziów, przyklepu-
jących bez zmrużenia oka bezpra-
wie (metoda „na kuratora”). Naj-
gorsze zaś, że przez lata pozwala-

no na jawny rabunek i ogromnych
strat, poniesionych po części przez
miasto, po części przez rzeczywi-
stych właścicieli – już się nie da zre-
kompensować. A niemal wszystkie
reprezentowane w minionych la-
tach w Sejmie partie należy winić
za zwłokę, związaną z uchwale-
niem ogólnopolskiej, a  także war-
szawskiej ustawy reprywatyzacyj-
nej, która byłaby „najlepszym le-
kiem na całe zło”. Niestety, nawet
teraz wszelkie projekty ustawowe-
go uregulowania tak ważnej i deli-
katnej kwestii odkłada się w parla-
mencie ad Calendas Graecas. Po-

słowie PO szumią, że wnoszenie
odpowiednich projektów blokuje
mający większość PiS, sami jed-
nak nie kiwnęli palcem, gdy to oni
dysponowali poprzednio przewagą
głosów. Można zatem śmiało wy-
tknąć Grzegorzowi Schetynie i
spółce: przyganiał kocioł garnkowi. 

T ymczasem prezydent War-
szawy rwie włosy z głowy,
obawiając się, że poprzez

projekt ustawy o metropolii war-
szawskiej wszechwładna PiS do-
kona wkrótce „cwaniackiej próby
przejęcia władzy” w mieście. W
projekcie – jak wiadomo – przewi-

dziano, żeby będąca dotychczas
gminą i zarazem powiatem War-
szawa przekształciła się w megapo-
wiat, w którym – oprócz dotych-
czasowej gminy (miasta z 18 dziel-
nicami) – znalazłoby się miejsce
dla 32 okolicznych gmin z terenu
Mazowsza(m. in. Łomianki, Mar-
ki, Kobyłka, Wołomin, Sulejówek,
Otwock, Góra Kalwaria, Piasecz-
no, Konstancin-Jeziorna, Micha-
łowice, Pruszków, Grodzisk Mazo-
wiecki). Władająca Warszawą PO
poniekąd słusznie zarzuca pisow-
skim projektantom, że chcą tej ad-
ministracyjnej rewolucji, bo w sa-

mej Warszawie przegrywają w wy-
borach samorządowych z krete-
sem, a w miejscowościach podwar-
szawskich – są górą. Tym sposo-
bem prowincja zaczęłaby rządzić w
stolicy, majoryzując warszawia-
ków sensu stricto, bo w 50-osobo-
wej radzie miasta-powiatu byłoby
ich zaledwie osiemnastu, po jed-
nym z każdej dzielnicy. 

P omijając czysto polityczne
intencje i ewentualne reper-
kusje, jakie ta radykalna

zmiana miałaby w przekazującej
nam potężne fundusze Unii Euro-
pejskiej, można spojrzeć na nowy
projekt z punktu widzenia miesz-
kańców owych 32 podwarszaw-
skich gmin. Ewentualne uszczk-
nięcie wielkiego majątku stolicy
na pewno nie spotkałoby się z ich
sprzeciwem, a jednocześnie znacz-
nie ułatwione byłoby dogadywanie
się w sprawie niezbędnych rozwią-
zań metropolitalnych (choćby w
komunikacji publicznej). Tak zwa-
na Wielka Warszawa stałaby się
wreszcie jednorodnym organi-
zmem. A pamiętam, jak jeszcze
kilka lat temu burmistrz Piasecz-
na narzekał, że prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz ignoruje wszel-
kie prośby o metropolitalne kon-
sultacje, iżby w obrębie Wielkiej
Warszawy działać dla wspólnego
dobra. Może udałoby się wtedy o
wiele szybciej ukończyć na przy-
kład budowę Puławskiej-bis i od-
ciążyć zatkaną autami od rana
do wieczora główną arterię łączą-
cą Warszawę z Piasecznem, już
dawno przeprowadzić dwupa-
smówkę z Piaseczna do Góry Kal-
warii oraz  wznowić kursowanie
pociągów osobowych ze stolicy do
Konstancina?

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

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

NN oo  ii  ss tt aa łł oo  ss ii ęę ,,  KK oo bb yy łł kk aa  uu  pp łł oo tt aa !!NN oo  ii  ss tt aa łł oo  ss ii ęę ,,  KK oo bb yy łł kk aa  uu  pp łł oo tt aa !!
RYS. PETRO/AUGUST
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W ubiegłym tygodniu pod Urzędem Dzielnicy Ursynów ruszyła społeczna akcji
„Wymiana ciepła”, która polega na dzieleniu się z osobami potrzebującymi
ciepłymi ubraniami. 

Pomysłodawca akcji to młody węgierski działacz społeczny, który wpadł na pomysł rozstawienia
wieszaków w Budapeszcie. Sukces działań w węgierskiej stolicy spowodował, że idea akcji
rozpowszechniła się w wielu krajach Europy, w tym także w Polsce. Pierwsze ogólnodostępne
wieszaki pojawiły się przy Urzędzie Dzielnicy Wola i Ochota, a w zeszłym tygodniu także na Ursynowie. 

– Stwarzamy możliwości pomocy potrzebującym. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców
wiele osób będzie miało szansę otrzymać ciepłe ubrania. Można je potem zostawić przy okazji wizyty
w urzędzie,  do czego gorąco zachęcam – mówi Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

Przy wejściu do ursynowskiego Ratusza, w podcieniu od strony parkingu stanął namiot „Wymiany
Ciepła”.  Na zainstalowanym wewnątrz namiotu wieszaku można zostawiać niepotrzebne, ciepłe
ubrania. Przydać może się wszystko: swetry, kurtki, czapki, szaliki, polary i rękawiczki. Zarówno dla
dorosłych, jak i dla dzieci. 

„To świetny czas na zrobienie zimowych porządków w szafach. Jeśli mają Państwo rzeczy, które wiszą
w szafie i są nikomu niepotrzebne, zachęcamy do zostawienia ich na naszym wieszaku, z którego
zupełnie bezpłatnie mogą wziąć je najbardziej potrzebujący” – zachęcają ursynowscy urzędnicy.

Mieszkańcy Ursynowa okazali serce i włączyli się w działania zainicjowane przez urząd – wieszaki
pełne są ciepłych ubrań dla potrzebujących !

Urząd Dzielnicy Ursynów udostępnił Raport z konsultacji społecznych dotyczących
zagospodarowania terenu nad tunelem dla Południowej Obwodnicy Warszawy.
Konsultacje  były realizowane w dwóch etapach: od maja do 30 czerwca oraz od 1
lipca do 30 listopada 2016 roku.

– Raport to efekt wspólnej pracy mieszkańców, projektantów oraz pracowników urzędu. Sądzę, że
powstała spójna wizja, która jest zgodna z oczekiwaniami mieszkańców. Zachęcam wszystkich do
zapoznania się z wynikami trwających 7 miesięcy prac – powiedział Robert Kempa, burmistrz
Ursynowa.

Obecnie burmistrz prowadzi działania, mające na celu zapewnienie finansowania realizacji
koncepcji parku po zakończeniu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.

Prowadzone też będą rozmowy między Miastem i GDDKiA, zmierzające do porozumienia, mającego
na celu zmianę opracowanego przez Astaldi projektu, aby po wybudowaniu części tunelu powierzchnię
nad nim zagospodarować zgodnie z przygotowaną koncepcją.

Raport jest dostępny na stronie internetowej www.ursynow.pl

W styczniu nastąpiła zmiana w prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego (DKDS) na Ursynowie. Nową przewodniczącą DKDS została Elżbieta
Kamińska z Fundacji Rodzice Szkole.

Na jej zastępcę wybrano Dorotę Annę Milke z Ra i Do Fundacji Międzynarodowe Centrum
Wspierania Młodzieży i Dorosłych. Sekretarzem Komisji w roku bieżącym została Kinga Szozda z
Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”. 

Działająca na Ursynowie Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego jest dobrowolnym i
samorządnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność na
Ursynowie. DKDS działa na Ursynowie od lutego 2009 roku i ma charakter inicjatywno-doradczy.

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww wwyyddaałł ssttyycczznniioowwoo –– lluuttoowwyy UUrrssyynnoowwsskkii IInnffoorrmmaattoorr KKuullttuurraallnnyy,, kkttóórryy zzaawwiiee-
rraa sszzcczzeeggóółłoowwyy pprrooggrraamm wwyyddaarrzzeeńń  wwrraazz zz iinnffoorrmmaaccjjaammii oo ddyyssttrryybbuuccjjii bbeezzppłłaattnnyycchh kkaarrtt wwssttęęppuu.. PPaappiiee-
rroowwąą wweerrssjjęę iinnffoorrmmaattoorraa mmoożżnnaa bbęęddzziiee oottrrzzyymmaaćć ww UUrrzzęęddzziiee DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww,, ssppóółłddzziieellcczzyycchh ddoo-
mmaacchh kkuullttuurryy,, ooddddzziiaałłaacchh bbiibblliiootteekkii ppuubblliicczznneejj oorraazz ppooddcczzaass ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh wwyyddaarrzzeeńń.. WWeerrssjjaa eelleekkttrroo-
nniicczznnaa jjeesstt ddoossttęęppnnaa nnaa ssttrroonniiee iinntteerrnneettoowweejj wwwwww..uurrssyynnooww..ppll

W niedzielę 29 stycznia odbyły się dwa wyjątkowe koncerty – ursynowskie
kolędowanie w wykonaniu ursynowskich chórów oraz recital Włodka Pawlika
„Improwizacje jazzowe”. 

Spotkanie czołowych ursynowskich chórów odbyło się w kościele św. Tomasza Apostoła. Swoją
interpretację kolęd zaprezentowały: Chór Ars Chori, Chór Castitudo oraz Ursynowski Chór Iuvenis. 

– Ursynów to dzielnica, w której dużo się tworzy – mieszkańcy chętnie angażują się w
funkcjonujące chóry i prezentują swoje umiejętności. Sądzę, że w skali Warszawy jesteśmy w
czołówce pod względem śpiewających w chórach mieszkańców i mam nadzieję, że niebawem
będziemy w tej kategorii niekwestionowanym liderem – mówi zastępca burmistrza Ursynowa
Łukasz Ciołko. 

Tego samego dnia w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego odbył się  recital fortepianowy
Włodka Pawlika „Improwizacje jazzowe”. W programie koncertu znalazły się autorskie kompozycje
Włodzimierza Pawlika i jazzowe improwizacje oparte na tematach polskich kolęd. Wydarzenie
spotkało się z dużym zainteresowaniem ursynowskiej publiczności – przybyło ponad tysiąc osób. Recital
zakończyły owacyjnie przyjęte przez publiczność autorskie kompozycje Władka Pawlika z nagrodzonej
statuetką Grammy  płyty „Night in Calisia

– Był to wspaniały koncert niezwykłego i wszechstronnie utalentowanego muzyka. Laureat nagrody
Grammy zachwycił wymagającą ursynowską publiczność. Był to pełen energii jazz w najlepszym
wydaniu – powiedział po koncercie Łukasz Ciołko.

Raport z konsultacji społecznych na temat POW

FOTO WIKIPEDIA

Nowe władze DKDS Ursynów

Ursynowski Informator Kulturalny

Gorące serca mieszkańców Ursynowa

Ludzka wymiana ciepła

Niedzielne  koncerty na Ursynowie

Ursynowskie chóry oraz Gramma/tyczny jazz Pawlika
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Miasto rozszerzy katalog
osób uprawnionych do bez-
płatnych przejazdów. Od 1
września biletów ZTM nie
będą już musieli kupować
uczniowie stołecznych
szkół podstawowych i gim-
nazjów oraz uczniowie
szkół podstawowych i gim-
nazjów mieszkający na te-
renie Warszawy.

– Wprowadzamy komunikację
za… jeden uśmiech. To nasza in-
westycja w edukację i przyszłość.
Zyskają na tym domowe budżety
warszawiaków, zwiększy się licz-
ba pasażerów i samodzielność
dzieci. Skorzystają także inni użyt-
kownicy dróg, bowiem większość
rodziców przestanie dowozić
dzieci do szkół samochodami –
mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz,
prezydent Warszawy.

W Warszawie jest obecnie 325
szkół podstawowych i 239 gim-
nazjów. Z ankiety przeprowadzo-
nej w ubiegłym roku przez Za-
rząd Transportu Miejskiego (w
okresie od 23 listopada do 7
grudnia, ponad 4,1 tys. respon-
dentów) wynika, że z komuni-
kacji miejskiej w codziennych do-

jazdach do szkół korzysta obec-
nie ok. 30 proc. spośród ponad
151 tys. uczniów stołecznych
szkół podstawowych i gimna-
zjów. 41 proc. uczniów dociera
do szkół pieszo, 25 proc. jest pod-
wożonych samochodem, a 4
proc. korzysta z innych środków
transportu (rower, hulajnoga). 

Aż 80 proc. respondentów,
którzy wzięli udział w badaniu,

zadeklarowało, że przestanie
dowozić dzieci do szkoły po
wprowadzeniu darmowej ko-
munikacji. Co oznacza ponad
30 tys. potencjalnych, nowych
pasażerów. 

Decyzję o zmianie systemu ulg
i przyznaniu prawa do bezpłat-
nych przejazdów uczniom szkół
podstawowych i gimnazjów po-
dejmą radni. Będzie przysługi-
wało zarówno dzieciom i nasto-
latkom mieszkającym i uczącym
się w stolicy jak i mieszkającym
w Warszawie, ale uczącym się
w innych, niestołecznych pla-
cówkach oświatowych.

Uprawnienie będzie obowią-
zywało od 1 września 2017 roku.
Uczniowie będą podróżowali ko-
munikacją miejską bezpłatnie na

podstawie specjalnych, sperso-
nalizowanych kart miejskich. 

Szkoły prześlą do Zarządu
Transportu Miejskiego wypełnione
wnioski wraz ze zdjęciem dzieci
(wzór wniosku i instrukcja zostanie
dostarczona do szkół) oraz infor-
mację na jaki okres należy wgrać
uprawnienie. Uprawnienia będą
wgrywane na okres nie dłuższy niż
4 lata. Natomiast ZTM dostarczy
do szkół gotowe, spersonalizowa-
ne Warszawskie Karty Miejskie.

Dzieci, które mieszkają na te-
renie Warszawy, a uczęszczają
do szkół poza miastem, będą
mogły wyrobić kartę w każdym
POP ZTM. 

Komunikacja miejska jest wi-
zytówką stolicy i pełni kluczową
rolę w systemie transportowym.
To najchętniej wybierany przez
warszawiaków środek transpor-
tu – autobusy, tramwaje, metro
i pociągi SKM przewożą rocznie
ponad miliard pasażerów.

W ciągu ostatniej dekady ko-
munikacja miejska została grun-
townie zmodernizowana – do-
kończono budowę I linii metra i
centralnego odcinka II linii me-
tra, wybudowano nowe trasy
tramwajowe i unowocześniono
tabor. Powstały parkingi prze-
siadkowe, węzły komunikacyjne
a na ulicach pojawiły się nowe
estetyczne wiaty przystankowe. 

Wiodąca rola transportu
zbiorowego w obsłudze co-
dziennych podróży wymaga za-
pewnienia wysokiej konkuren-
cyjności w stosunku do samo-
chodów. Miasto dąży do tego
by udział komunikacji miejskiej
w obsłudze wszystkich podróży
wykonywanych w Warszawie
wzrósł do 65 proc. B M

Bezpłatna komunikacja 
dla uczniów od września!
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Teresa Jurczyńska-Owczarek nadal przewodniczącą

W Radzie Ursynowa trwa walka o władzę
W miniony wtorek ursynowski samorząd skonsumował na jednym posiedzeniu aż
trzy sesje rady dzielnicy. Tego jeszcze na Ursynowie nie było. Odwołaną w grudniu
Teresę Jurczyńską-Owczarek ponownie wybrano na funkcję przewodniczącej Rady
Dzielnicy Ursynów, .

Jurczyńska-Owczarek, była radna klubu Nasz Ursynów, który zdecydowała się w ubiegłym roku
opuścić, prawdopodobnie w zamian za fotel przewodniczącej rady, została w grudniu ubiegłym roku
niespodziewanie odwołana, bo w jej obronie zabrakło między innymi głosów koalicyjnych. .  Tym razem
kierownictwo mającej najwięcej głosów Platformy Obywatelskiej zmobilizowało swoich radnych i
dopilnowało, by nie doszło do przysłowiowej powtórki z rozrywki. Odwoływanie i powoływanie na
nowo tej samej osoby na określoną funkcję to standard w stołecznym samorządzie. Tego typu igraszki
powodują, że radni, jako przedstawiciele lokalnej władzy, nie mają wśród warszawiaków zbyt dobrej
opinii. 

Podczas jednej z trzech wtorkowych sesji radni odwołali również ze stanowiska wiceburmistrza
Wojciecha Matyjasiaka. Także to odwołanie ma swoje drugie dno, ale  jest ono tak mało interesujące
dla zniesmaczonych kuluarowymi rozgrywkami mieszkańców dzielnicy, że szkoda czasu na wchodzenie
w szczegóły. Generalnie, koalicja  wisi na włosku, bowiem mamy do czynienia z różnicą zaledwie
jednego – dwóch głosów. Jest ona utrzymywana w drodze ciągłych negocjacji i ustępstw. 

Z przebiegu sesji wynika, że najbardziej konkretnym człowiekiem we władzach Ursynowa jest
burmistrz Robert Kempa (PO). Jego wystąpienia są zwięzłe i merytoryczne, poza tym burmistrz
imponuje rozwagą i spokojem, z szacunkiem traktuje też swoich politycznych przeciwników w
radzie. Szkoda, że musi pracować w tak napiętej sytuacji spowodowanej personalnymi rozgrywkami
wewnątrz koalicji. 

PPoonniiżżeejj ppuubblliikkuujjeemmyy ppoosseessyyjjnnee kkoommeennttaarrzzee pprrzzeeddssttaawwiicciieellii ttrrzzeecchh kklluubbóóww rraaddnnyycchh.. 
Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Po półtoramiesięcznym udawa-
niu, że Teresa Jurczyńska-Owc-

zarek nie została odwołana z
funkcji Przewodniczącej Rady

Dzielnicy Ursynów, radni
rządzącej Ursynowem ko-
alicji wreszcie przyznali,
że pani Teresa jednak
przewodniczącą już nie
jest. Pewnie nadal czekali-
byśmy na ujawnienie po-
twierdzającej ten fakt opi-

nii prawnej, którą prof. Ja-
roszyński opracował już dwa

dni po grudniowym głosowa-
niu, gdyby nie to, że przez te pół-

tora miesiąca nawet czołowi polity-
cy Platformy Obywatelskiej zaangażo-

wali się w przywoływanie do porządku zbuntowanych radnych.
Efekt? Na zwołanej na ostatni dzień stycznia sesji, Teresa Jurczyń-
ska-Owczarek została ponownie wybrana na przewodniczącą ur-
synowskiej Rady.

Ponowne zgłoszenie tej kandydatury przez radnych PO wywołu-
je niesmak i chyba najgorzej świadczy o tych radnych, którzy pod
wpływem politycznych nacisków zmienili zdanie. Tajemnicą poliszy-
nela pozostaje, jakich argumentów użyto w celu przekonania ich do
oddania głosu na Teresę Jurczyńską-Owczarek. Niespodziewane za-
jęcie przez burmistrza Roberta Kempę miejsca przeznaczonego dla
radnych, tuż obok - wypełniającego właśnie kartę do głosowania taj-
nego – radnego Karczewskiego, też nie wydaje się w tej sytuacji przy-
padkowe.

Czas pokaże, jakie pani Teresa Jurczyńska-Owczarek wyciągnie
wnioski z zaistniałej sytuacji. Czy nabierze trochę pokory i będzie z
odpowiednim szacunkiem podchodziła do wszystkich radnych i
mieszkańców? Czy może wręcz przeciwnie – poczuje się całkowicie
bezkarna i z jeszcze większą wyniosłością i arogancją będzie trakto-
wać nieprzychylnych jej radnych i mieszkańców Ursynowa.

Nasze – radnych Prawa i Sprawiedliwości – zdanie na temat spra-
wowania funkcji przewodniczącej Rady przez Teresę Jurczyńską-
-Owczarek nie zmienia się. Nadal uważamy, że nawet w gronie rad-
nych PO jest kilka osób, które są zdecydowanie lepiej predysponowa-
ne do zajęcia tego stanowiska. Szkoda, że woleli oni jednak firmo-
wać wybór pani Jurczyńskiej-Owczarek. 

K a t a r z y n a  P o l a k  ( P r a w o  i  S p r a w i e d l i w o ś ć )

Mieszkańcy, którzy śledzą działal-
ność samorządu Ursynowa w

obecnej kadencji, czują się za-
gubieni, a z pewnością mają

dość przepychanek i pozo-
rowanych  ruchów w wy-
konaniu rządzącej koali-
cji. Dla tych, którzy są
mniej zorientowani, sło-
wo wyjaśnienia. Po 4 la-
tach kadencji 2010-2014,
w której Ursynowem rzą-

dziła koalicja  PiS-NU, było
oczywiste, że PO za wszelka

cenę (zdobyła 11 mandatów)
będzie  chciała wrócić  do rzą-

dzenia Ursynowem. W polityce  wy-
grywa większość. Trzeba było pozyskać

jeszcze przynajmniej 2 głosy, aby przejąć władzę. Problem w tym, że
zazwyczaj nie dzieje się to za darmo. Cena tym razem była wysoka. 

Za zdobyte 2 mandaty IMU zażądało stanowiska wiceburmistrza,
a Teresie Jurczyńskiej-Owczarek, przejętej z Naszego Ursynowa, za-
pewniono stanowisko przewodniczącej Rady Dzielnicy. Opozycja od
początku była przeciwna wyborowi  kandydatki na przewodniczącą,
mając pewność,  że jest ona osobą konfliktową, mającą chore ambi-
cje. Tak właśnie była postrzegana w biegłej kadencji przez PO, ówcze-
sną opozycję w radzie dzielnicy.   No cóż, okazało się, że chęć rządze-
nia nie ma ceny. Problem w tym, że wcześniejsza opinia o przewod-
niczącej  po  2 latach rządzenia PO z głosami  “radnych niezależnych”
tylko potwierdziła wcześniejszą ocenę.  Całe 2 lata rządzenia patchwor-

kowej koalicji PO, w tym przewodniczącej, to arogancja, obrażanie

nie tylko radnych,  ale również mieszkańców oraz wprowadzanie róż-
nego rodzaju gierek politycznych, aby pozbawić opozycję  uczestnicze-
nia w dodatkowych aktywnościach na rzecz dzielnicy.    

Nic dziwnego, że opozycja domagała się  odwołania przewodni-
czącej,  która  zamiast łączyć ursynowskich radnych, przekształca-
ła sesje rady dzielnicy w swoisty bazar. W ciągu 2 lat przewodniczą-
ca odwoływana była dwukrotnie, na sesji 13 grudnia ubiegłego ro-
ku zostało to zrobione skutecznie. Zgodnie  ze statutem dzielnicy, od-
wołanie jest prawomocne w przypadku oddania  bezwzględnej więk-
szości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu ra-
dy w głosowaniu  tajnym.  Wszystkie te zapisy ustawowe zostały speł-
nione  i  przy 12 głosach za i 11 przeciw przewodnicząca  powinna
była zostać odwołana. Niestety, koalicja rządząca miała wątpliwo-
ści czy rzeczywiście tak się stało. Sesja została przerwana. 

Paraliż w radzie dzielnicy trwał półtora miesiąca i mimo  wniosku
opozycji o zwołanie sesji nadzwyczajnej, która powinna odbyć się w
ciągu 7 dni,  sesja nie odbyła się, co jest jawnym naruszeniem obo-
wiązującego prawa. Mało tego, za  paraliż pracy rady w tym czasie
koalicja rządząca obciążała opozycję.   We wtorek, 31 stycznia,  od-
były się aż 3 sesje, których termin zwołania uzasadniano późnym
otrzymaniem opinii prawnej dotyczącej  przeprowadzonego w dniu
13 grudnia 2016 głosowania i jego skutków prawnych. Każdy, na-
wet średnio doświadczony samorządowiec, nie powinien mieć wąt-
pliwości co do wyniku głosowania.  Dlaczego więc  potrzebna była opi-
nia prawna i dlaczego tak długo musiało to trwać?  Tak długa prze-
rwa  w    pracach rady dzielnicy  pozwoliła PO na zwarcie szeregów

i zdyscyplinowanie swoich radnych, aby przewodniczącą powołać po-
nownie. Determinacja   właściwego głosowania  przez PO była da-
leko  posunięta . Do komisji skrutacyjnej zgłoszono aż 3 radnych ko-
alicji rządzącej, a podczas głosowania radni PO mieli  swojego stró-
ża  przy zakreślaniu głosu. W myśl zasady, zaufanie tak, ale ogra-
niczone. W takiej to właśnie farsie z  tajnego głosowania, tym razem
bez wątpliwości czy jest to zgodne z prawem, przewodnicząca zosta-
ła ponownie powołana. 

Podczas kolejnej sesji tego samego dnia doszło do odwołania wi-
ceburmistrza odpowiedzialnego za ursynowską oświatę. Mimo że  ten
burmistrz wychwalany był za swoją pracę, w tym za przygotowanie
wstępnych założeń wobec planowanej reformy oświatowej, został od-
wołany zarówno przez koalicję, jak i opozycję. Tylko  głosy radnych
NU były przeciwne odwołaniu burmistrza.  Co się dzieje w radzie
dzielnicy ? Radni NU nie mogli się dowiedzieć, kto odpowiadać bę-
dzie od  tej chwili za ursynowską oświatę. Wchodzi reforma trudna
i przez wielu mocno krytykowana. Potrzebna jest więc na to odpo-
wiedzialne stanowisko osoba nie tylko z doświadczeniem, ale rów-
nież z doskonała wiedzą, a także umiejętnością  zarządzania budże-
tem oświatowym, który stanowi  ok.70% wszystkich wydatków
dzielnicy. Zwykle mówi się, że jak nie wiadomo o co chodzi, to cho-
dzi o pieniądze. W tym przypadku jednak śmiało można powie-
dzieć, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o stanowiska. Tym,
co o nie zabiegają, można postawić jeszcze jedno pytanie: czy komuś
chodzi jeszcze o Ursynów?

E w a  C y g a ń s k a  ( N a s z  U r s y n ó w )

W ostatni wtorek, zgodnie z moimi
wcześniejszymi zapowiedziami,

mieliśmy na Ursynowie dzień se-
syjny (ciekawostką jest to, że z

przyczyn formalnych odbyły
się aż trzy Sesje Rady Dziel-
nicy jedna po drugiej).
Oczywiście, największe
emocje budził wybór nowej
przewodniczącej Rady
Dzielnicy. O tym, że wygra
kobieta, wiadomo było jesz-

cze przed ogłoszeniem wyni-
ków, bo… kandydowały jedy-

nie dwie panie. Koalicję Nasz
Ursynów-PiS reprezentowała sze-

fowa klubu PiS Katarzyna Polak, a
jej kontrkandydatką była radna niezrze-

szona Teresa Jurczyńska-Owczarek, zgłoszona przez Platformę Oby-
watelską i Projekt Ursynów. 

Obie kandydatki to doświadczone radne, doskonale znane w ur-
synowskim samorządzie, co więcej, każda z nich pełniła już w

przeszłości funkcję przewodniczącej. Wynik głosowania 13:11 dał
zwycięstwo Teresie Jurczyńskiej-Owczarek, czego jej serdecznie gra-
tuluję. Kolejnym głosowaniem personalnym było przyjęcie rezygna-
cji wiceburmistrza Wojciecha Matyjasiaka, reprezentującego w Za-
rządzie Dzielnicy Inicjatywę Mieszkańców Ursynowa. W tym przy-
padku oczywiście głosowanie było formalnością, chociaż należy od-
notować, że nie wszyscy radni chcieli przyjąć rezygnację wiceburmi-
strza, doceniając tym samym jego zaangażowanie w sprawy dziel-
nicy, umiar i otwartość na dialog. Wyrazem tego były także podzię-
kowania za dobrą współpracę i życzenia powodzenia które w wystą-
pieniach pożegnalnych złożyli właściwie przedstawiciele wszystkich
stronnictw obecnych w Radzie.

Jednak najważniejszym punktem obrad była bez wątpienia „In-
formacja burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie
zadań inwestycyjnych do realizacji na rok 2017”. To w tym punkcie
burmistrz Robert Kempa (PO) przedstawił część  rekordowego w hi-
storii Ursynowa pakietu inwestycyjnego, który udaje się realizować

w naszej dzielnicy. Szczególnie ważne, w kontekście chaosu czekają-
cego nas z powodu likwidacji gimnazjów,  były informacje o inwesty-
cjach oświatowych.  Niech za przykład zaangażowania inwestycyj-
nego tej kadencji posłuży rozbudowa SP nr 100 przy Tanecznej aż o
16 sal lekcyjnych i nowoczesną salę gimnastyczną za 16 mln, nowa
sala gimnastyczna przy SP 96 na ul. Sarabandy (bo stara jest w fa-
talnym stanie)  czy wreszcie budowa dużego bloku oświatowego na
kilkanaście pomieszczeń, takich jak duża świetlica, sale lekcyjne czy
mała sala gimnastyczna z pomieszczeniami pomocniczymi przy SP
318 na Teligi.     

Jednak najbardziej wymownym przykładem, podsumowującym
gigantyczną skalę zaangażowania inwestycyjnego realizowanego
przez burmistrza Kempę (PO), jest ilość miejsc w żłobkach. Zaczy-
naliśmy tę kadencję mając 376 miejsc, a na koniec 2018 będziemy
mieli ich ok. 800, czyli w cztery lata zbudujemy ich więcej niż do tej
pory udało się w całej 40-letniej historii Ursynowa.

M i c h a ł  M a t e j k a  ( P l a t f o r m a  O b y w a t e l s k a )

Powrót do NIEnormalności?

Patchworkowa koalicja

Budujemy dalej...
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Zdaniem radnego

Czy powstanie Wiolinowy Pasaż?
W ostatnią sobotę odbyło
się spotkanie spółdzielców
SBM „Jary” w sprawie
Wiolinowego Pasażu. O
tym spotkaniu dowiedzia-
łem od kilku mieszkańców
osiedla Jary, którzy byli
bardzo zaniepokojeni
tym, co się dzieje wokół tej
inwestycji. 

Nie będę tu opisywał historii
tej inwestycji, bo cała dokumen-
tacja jest umieszczona na stro-
nie Spółdzielni lub jest dostęp-
na w samej Spółdzielni. Pierw-
szy raz ta inwestycja była oma-
wiana w marcu 2015 roku na
Komisji Architektury i Ochrony
Środowiska. Wówczas miesz-
kańcy Wiolinowej 11 i 13 przy-
szli do nas prosić o pomoc.
Mieszkańcy tej enklawy nie zga-
dzali się aby skwerek, na któ-
rym rosły cenne gatunki drzew

został zlikwidowany. Mnie już
wówczas zastanowiła skala tej
inwestycji. Pięć budynków na
niewielkim obszarze, blisko sie-
bie usytuowanych, prawie okno
w okno. Dla mnie to było całko-
wite odejście od założeń „ojców
założycieli” Ursynowa, którzy
tworzyli zielone tereny, dające
przestrzeń i swobodę mieszkań-

com. Teraz, takimi inwestycja-
mi zmieniany jest charakter Ur-
synowa Północnego. 

Nie ukrywam, że można było-
by się pokusić o budowę tam 2-
3 budynków, włączając również
Dom Sztuki do tej inwestycji, z
zachowaniem zapisów miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego. W sobotę mo-
głem wysłuchać profesjonalnie
przygotowanej prezentacji przez
Zarząd Spółdzielni, która zwięź-
le opisała historię tej inwestycji.

Dziś wiemy jedno: jest duża
szansa, że nie uzyska się pozwo-
lenia na budowę. Walka toczy
się o drzewa (dęby i jesiony),
które nawet jeżeli uda się posta-
wić te budynki, przestaną ist-
nieć. Pytanie też o to, czy inwe-
stycja w zbyt dużym stopniu nie
narusza interesów mieszkańców
budynków Wiolinowej 11 i 13.
Dodatkowo mnie niepokoi, że
coraz częściej pojawiają się przy
tej inwestycji nazwiska radnych
naszej dzielnicy i Wilanowa.
Pewnie nie byłoby problemu, je-
żeli przed uzyskaniem pozwole-
nia na budowę poprzedni Za-
rząd Spółdzielni nie rozpoczął-
by prowadzenia listy zaintere-
sowanych zakupem mieszkania,
łamiąc uchwałę Walnego Zgro-
madzenia, która mówiła jasno,
że nabór ma się odbyć dopiero
po uzyskaniu pozwolenia na bu-
dowę.

Mam nadzieję, że spółdzielcy
uporają się z tą inwestycją, któ-
ra będzie zgodna z miejscowymi
planami zagospodarowania
przestrzennego, nie będzie naru-
szała interesów okolicznych
mieszkańców oraz ocali cenne
przyrodniczo drzewa. Jeżeli bę-
dzie taka wola mieszkańców czy
władz Spółdzielni, wówczas po-
nownie wprowadzę omówienie
tej inwestycji pod obrady Komi-
sji Architektury i Ochrony Środo-
wiska, co już sygnalizowałem
przy tworzeniu tegorocznego
planu tej komisji.

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

O t w a r t y  U r s y n ó w

Warszawiacy nie lubią
smogu. Najbardziej nie lu-
bią go władze Warszawy.
Kurtuazyjnie udają, że go
nie widzą, aby się nie de-
nerwować, nie dyskuto-
wać nad problemem. Jed-
nakże smog jest i na uli-
cach Warszawy i na salo-
nach. Jest na ustach
wszystkich. 

Chociaż mniejszy niż 10 lat te-
mu, to jednak obecny od lat kil-
kudziesięciu. Co Warszawa mo-
że faktycznie zrobić, aby sku-
tecznie z nim walczyć? Na pew-
no może spróbować chociaż tę
walkę podjąć. Nie będzie łatwo,
bo prawo stanowi tutaj konkret-
ną barierę. 

Kluczem do rozwiązania pro-
blemu jest świadomość jego ist-
nienia. Trudno jednak o świado-
mość, gdy władze Warszawy ba-
gatelizują zagadnienie, podając
opinii publicznej lakoniczne ko-
munikaty. Trudno też mieć świa-
domość, gdy dysponuje się nie-
adekwatnymi danymi, a serwery
WIOŚ co chwila są przeciążone.
Monitoring powietrza nie należy
do zadań własnych m. st. War-
szawy, to zadanie należy do Wo-
jewódzkiego Inspektoratu

Ochrony Środowiska. Ale nie jest
tak, że miasto nie może informo-
wać o stopniu zanieczyszczenia
powietrza swoich mieszkańców,
wręcz przeciwnie.

Badanie i ocena jakości powie-
trza jest realizowana w oparciu o
przepisy art. 85-95 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku – „Prawo
ochrony środowiska”. Powyższe
przepisy wraz z rozporządzenia-

mi ministra środowiska z dnia 13
września 2012 r. w sprawie doko-
nywania oceny poziomów sub-
stancji w powietrzu, definiują sys-
tem monitoringu powietrza. Ten
system jest formą wspomagania
działań na rzecz ochrony środo-
wiska i jego częścią składową jest
budowanie świadomości społe-
czeństwa w zakresie tej ochrony,
poprzez SYSTEMATYCZNE IN-
FORMOWANIE organów admini-
stracji i SPOŁECZEŃSTWA o ja-
kości elementów przyrodniczych,
dotrzymywaniu standardów ja-
kości środowiska określonych
przepisami. Mówiąc wprost wła-
dza ma pełne możliwości do prze-
kazywania tych informacji, o
czym mówi wprost art. 25. Ust. 3
ww. ustawy prawo ochrony śro-
dowiska, ale z przyczyn oczywi-
stych tego nie robi. 

Co więcej, art. 379 ustawy
„Prawo ochrony środowiska”
wskazuje na możliwość upoważ-
nienia do wykonywania funkcji
kontrolnych pracowników urzę-
dów marszałkowskich, powiato-
wych, miejskich lub gminnych
lub funkcjonariuszy straży gmin-
nych. W praktyce oznacza to do-
kładnie tyle, że monitoring jako-
ści powietrza prowadzony przez
m. st. Warszawa to kwestia do-
brej woli. Wystarczy uchwała Ra-
dy Miasta, aby to zrealizować, o
czym świadczy fakt przegłosowa-
nia uchwały Nr XXI/522/2015
Rady m.st. Warszawy z dnia 10
grudnia 2015 r. czyli PLANU GO-
SPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA M.ST. WARSZAWY. 

Wspominany plan zakłada
utworzenie specjalnie wyodręb-
nionych jednostek w strukturze
Straży Miejskiej, tzw. mobilnych
stacji pomiarowych. Jak widać,
da się. Niestety, mobilne stacje
pomiarowe nie wnoszą w zasa-
dzie żadnych konkretów poza
ocieplaniem wizerunku stołecz-
nego ratusza. Do skutecznego
rozwiązania problemu potrzeb-
ne są stałe stacje pomiarowe
oraz wprowadzenie rozwiązań
systemowych, nakierowanych
na faktyczną poprawę jakości
powietrza, poprzez jego oczysz-
czanie i eliminowanie źródeł za-
nieczyszczeń.

Jedną z ciekawszych metod
oczyszczania powietrza, jest
technologia wykorzystująca ro-
śliny wyższe w procesie oczysz-
czania środowiska. Technologia
ta jest nazywana fitoremediacją.
Między innymi z uwagi na
ogromne zastosowanie fitore-
mediacji, położyliśmy tak mocny
akcent w deklaracji ideowej
Otwartego Ursynowa na prowa-
dzenie zrównoważonej polityki
przestrzennej i gospodarowania
zasobami przyrodniczymi. 

J a n  M i e c z y s ł a w  Ł a w r y n o w i c z

Z roku na rok mieszkańcy Warszawy składają coraz więcej projektów do Budżetu
Partycypacyjnego. W tym roku mieszkańcy zgłosili aż 2781 pomysłów. Najwięcej
projektów dotyczy Mokotowa – 341. Na drugim miejscu jest Praga Południe – ponad
266, na trzecim Ursynów – ponad 209.

Poniedziałek, 23 stycznia był ostatnim dniem, w którym Warszawiacy mogli zgłaszać swoje pro-
jekty do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018. Mieszkańcy zgłosili 2781 pomysłów (w pierwszej
edycji wpłynęło 2236, w drugiej 2333, a w trzeciej 2649). Zgłoszone pomysły można przeglądać na
stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl, dyskutować o nich, a także wysłać pytania do autorów al-
bo propozycje zmian w projekcie.

Najwięcej projektów wpłynęło w dzielnicach Mokotów, Praga Południe i Usynów, jednak w prze-
liczeniu liczby projektów na 10 tys. mieszkańców najaktywniejszą dzielnicą są Włochy 28,6, a zaraz
za nią Wawer 25,3 i Żoliborz 24,4 pomysłów na 10 tys. mieszkańców. Przez prawie dwa miesiące, chęt-
ni do złożenia swoich pomysłów mogli skorzystać ze wsparcia pracowników urzędu i członków dziel-
nicowych zespołów ds. Budżetu Partycypacyjnego. Odbyły się 22 dzielnicowe maratony pisania pro-
jektów i jeden ogólnomiejski maraton, w których wzięło udział ponad 400 osób. Pomoc w wypełnie-
niu formularza zgłoszeniowego można było uzyskać od ponad setki dzielnicowych urzędników, któ-
rzy pełnili telefoniczne oraz stacjonarne dyżury. Nie brakowało również okazji do spotkań z członka-
mi dzielnicowych zespołów ds. Budżetu P—artycypacyjnego..

Rozpoczęła się weryfikacja złożonych projektów. Urzędnicy będą kontaktować się z autorami w ce-
lu uzupełnienia braków. Weryfikacja potrwa do 8 maja.

Kolejnym bardzo ważnym krokiem będą dyskusje na temat złożonych projektów. Swoje przemy-
ślenia będzie można przekazać na otwartych spotkaniach autorów z mieszkańcami oraz urzędnika-
mi, które zaczną się 1 marca i potrwają do soboty 18 marca. Daty spotkań będzie można znaleźć na
stronach dzielnic oraz na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl, gdzie też można prowadzić
dyskusje o projektach na internetowym forum. Dzięki uwagom mieszkańców autorzy będą mogli zmie-
niać i udoskonalać swoje projekty, żeby były one jeszcze lepsze i lepiej odpowiadały na potrzeby war-
szawiaków.

Decyzję o tym, które projekty zostaną zrealizowane w kolejnym roku budżetowym, mieszkańcy War-
szawy podejmą w drugiej połowie czerwca podczas głosowania. A K

Rekord w Budżecie 
Partycypacyjnym 

– zgłoszono 2781 pomysłów

Kto powinien mierzyć zanieczyszczenie powietrza

Warszawski smog...
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Kto tak naprawdę najbardziej  się splamił działaniami antysemickimi...

Dlaczego jedni Żydzi nie pomogli drugim Żydom?

Nie po raz pierwszy Holocaust wy-
zwala gorącą i nasyconą wielkim emo-
cjami dyskusję. Polska i Polacy zajmu-
ją w tej ogólnoświatowej dyspucie waż-
ne miejsce. Trudno się temu dziwić. Z
jednej bowiem strony uznawani jeste-
śmy za antysemitów, z drugiej zaś to
właśnie Polakom izraelski instytut Yad
Vashem przyznał najwięcej medali
“Sprawiedliwy Wśród Narodów Świa-
ta” (6620) za ratowanie Żydów pod-
czas II wojny światowej. To Polka Irena
Sendlerowa jest symbolem dobrego sa-
marytanina ratującego z narażeniem
życia tysiące żydowskich dzieci. To w
Polsce działała “Żegota”, jedyna w Eu-
ropie organizacja podziemna zajmu-
jąca się niesieniem Żydom pomocy. To
Polska była jedynym krajem w okupo-
wanej Europie, który nie kolaborował
z Niemcami. Własne formacje SS mia-
ły Chorwacja, Belgia, Francja, Norwe-
gia, Ukraina, ZSRR, Węgry, Rumunia,
Słowacja, Dania – można by jeszcze
długo wymieniać. 

Mimo tak przekonujących faktów Po-
lakom przypina się etykietę zdeklarowa-
nych antysemitów. Najgorsze jest to, że
w oskarżaniu nas o antysemityzm przo-
dują Żydzi, jak na przykład publicysta
Jan Tomasz Gross, który swego czasu
ogłosił publicznie, że “w czasie II wojny
światowej Polacy zabili więcej Żydów
niż Niemców”. Uważni obserwatorzy
bez trudu konstatują, że jest to zaplano-
wana i trwająca od kilku dekad opera-
cja wybielania Niemców oraz oskarża-
nia Polski o udział w zbrodni. Doszło do
tego, że użycie słów “niemieccy zbrod-
niarze” stało się niepoprawne politycz-
nie, podobnie jak nazwanie czarnoskó-
rego Murzynem. Powinno się mówić
“hitlerowscy zbrodniarze” lub po prostu
naziści. Tak jakby gestapowcy, esesma-
ni, komendanci obozów koncentracyj-
nych i cała wierchuszka III Rzeszy z Hi-
tlerem, Himmlerem, Heydrichem,
wspierana przez oberkatów w rodzaju
dr. Mengele czy Eichmanna nie pocho-
dziła z Niemiec, tylko na przykład z
Chin, Laosu, bądź Haiti. 

Żydzi od dawna nie formułują za-
rzutów pod adresem Niemców, tak jak-
by wybaczyli swoim oprawcom zapla-
nowanie likwidacji całej europejskiej
populacji tego wybranego narodu, li-
czącej wówczas 11 milionów osobni-
ków. Niemcom udało się zrealizować
eksterminacyjne plany “tylko” mniej
więcej w połowie. Ale Jan Tomasz
Gross jakoś nie patrzy za Odrę, swój
bystry sokoli wzrok skierował bowiem
do kraju, w którym się wychował i wy-
kształcił, nad Wisłę. 

Zachód Polskę oszwabił...
Obłudę zachodniej Europy mieliśmy

okazję poznać wielokrotnie, szczególnie
wtedy, kiedy po napaści Niemców w
1939 r. pozostawiono nas na pastwę
Hitlera, który wcale nie ukrywał, że po
wymordowaniu Żydów weźmie się za
Słowian, ponieważ potrzebuje dla Aryj-
czyków nowej przestrzeni życiowej (Le-
bensraum). Po raz drugi obłuda Zacho-
du objawiła się po zakończeniu II woj-
ny światowej, kiedy bez szemrania prze-
handlowano Polskę Stalinowi i staran-
nie unikano aż do 1989 r. słowa “Ka-
tyń”. Żydzi widzą największego wroga
w Polakach, ale i oni mieli okazję ze-
tknąć się z obłudą zachodnich państw.
O tym się jednak mało mówi i w ogóle
nie pisze. A szkoda, bo jest to niebywa-
le pouczająca historia.          

W lipcu 1938 r. w Évian – les – Bains,
francuskim kurorcie nad Jeziorem Ge-
newskim, odbyła się międzynarodowa
konferencja, w której wzięli udział
przedstawiciele 32 państw i 39 organi-
zacji charytatywnych. Spotkanie rela-
cjonowało blisko 200 dziennikarzy z
całego świata. Celem zwołanej z inicja-
tywy prezydenta USA Franklina Delano
Roosevelta konferencji było rozwiąza-
nie problemu rosnącej liczby uchodź-
ców żydowskich, którzy masowo ucie-
kali przed prześladowaniami w nazi-

stowskich Niemczech. Cywilizowany
świat miał dać w ten sposób odpór ra-
sistowskiej polityce III Rzeszy.

Trzy lata wcześniej uchwalono słyn-
ne ustawy norymberskie, które dzieliły
społeczeństwo niemieckie na Aryjczy-
ków, Żydów i mieszańców (mischlin-
gów). Żydzi zostali pozbawieni nie-
mieckiego obywatelstwa, majątków,
zabroniono im zawierania małżeństw z
Niemcami, wprowadzono termin  Ras-
senschande – zhańbienie rasy. Zakaza-
no im wykonywania zawodów specja-
listycznych, wyrugowano ich tak-
że z kultury. Represje wobec
Żydów osiągnęły skalę nie-
spotykaną dotychczas
w Niemczech. A
świat milczał. Hi-
tler zachęcony
bezczynnością
Zachodu po-
stanowił za-
ostrzyć
antyży-
dowską
polity-

kę. Naci-
skano na
oddawanie
państwu ży-
dowskich ma-
jątków w za-
mian za paszport
umożliwiający emi-
grację. Tu ciekawost-
ka: Szwajcarzy domaga-
li się od władz niemieckich,
by te, wydając Żydom paszpor-
ty, przystawiali w dokumentach pie-
częć “J” (Jude, czyli Żyd). W ten subtel-
ny sposób dzielni Szwajcarzy usankcjo-
nowali segregację rasową. 

Żydzi próbowali uciekać do państw
Europy zachodniej i do USA, ale prze-
szkodą były bariery ustaw antyimigra-
cyjnych. Na 270 tys. wniosków o wizę
z prawem stałego pobytu w USA, któ-
re złożyli niemieccy Żydzi, pozytywnie
rozpatrzono zaledwie kilkanaście ty-
sięcy. Prześladowania Żydów w Niem-
czech i w Austrii znalazły się na czo-
łówkach amerykańskich gazet. wła-
śnie to skłoniło prezydenta Franklina
D. Roosevelta do zwołania międzyna-
rodowej konferencji, która miała  się
zająć tym drażliwym tematem. Hitler
wydawał się być  bardzo kontent z po-
mysłu zorganizowania międzynaro-
dowego spędu. „Mam nadzieję, że
reszta świata mająca tak głęboką sym-
patię dla tych kryminalistów (Żydów)
będzie przynajmniej na tyle wspania-
łomyślna, by sympatię tę przekuć w
praktyczną pomoc. My z naszej strony
jesteśmy gotowi przekazać tych prze-
stępców do dyspozycji tych krajów wy-
syłając ich z pełną starannością, na-
wet na luksusowych statkach” – stwier-
dził kanclerz Niemiec. 

W dniu 6 lipca 1938 r. w luksuso-
wym hotelu Royal w Évian – les – Ba-
ins zebrała się międzynarodowa śmie-
tanka. USA reprezentował biznesmen
Myron C. Taylor. Biały Dom nie wy-
słał nikogo z Departamentu Stanu.
Ględzenie o krzywdzie Żydów, przery-
wane posiłkami z kawiorem w roli
głównej, trwało ponad tydzień. Moc-
no ubolewano nad tragicznym losem
niemieckiego i austriackiego żydostwa,
jednak jednomyślnie przyznano w
końcu, że w obecnej chwili istnieje zbyt
wiele przeszkód, by można było otwo-
rzyć granice dla prześladowanego i za-
grożonego całkowitym wytępieniem

narodu. Nikt, włącznie z USA, nie za-
deklarował rozluźnienia restrykcyj-
nych praw imigracyjnych. Obawiano
się, że przyjęcie zwiększonej liczby
uchodźców może skutkować zaognie-
niem problemów ekonomicznych i
społecznych. 

Co robiła żydowska diaspora?
Szybko okazało się, że delegaci po-

traktowali Évian jak darmowe wakacje
w uroczym kurorcie. Nie mogło być in-
aczej, skoro jeszcze przed rozpoczęciem
obrad przedstawiciele Wielkiej Brytanii
i USA ustalili, iż nie będą poruszać nie-
wygodnych dla siebie kwestii związa-
nych z żydowskim uchodźstwem. W
przypadku Stanów chodziło o zaniżanie
obowiązujących kwot imigracyjnych.
Brytyjczycy natomiast nie chcieli, by
choć słowem wspominano o Palesty-
nie. Zdobyta przez siły brytyjskie pod-
czas pierwszej wojny światowej Pale-
styna stała się w 1920 r. brytyjskim
mandatem. Jedynym państwem, któ-
re podczas konferencji w Évian zaofero-
wało Żydom konkretną pomoc, była...
Dominikana. 

Symbolicznym podsumowaniem
konferencji w Évian był rejs statku „St.
Louis”, który wypłynął z Hamburga wio-
ząc na pokładzie 907 żydowskich
uchodźców. Celem podróży była Hawa-
na na Kubie gdzie uchodźcy mieli czekać
na zgodę na wjazd na terytorium USA.
Aż 743 pasażerów posiadało promesy
wiz pobytowych w USA. Niestety władze
kubańskie odmówiły uchodźcom zgody
na zejście na ląd. Nie pomogły negocja-
cje prowadzone przez Amerykanów.
Hawana zażądała za zmianę decyzji pół
miliona dolarów. Niestety nie znalazł
się nikt chętny, kto zechciałby wpłacić
tak duże pieniądze. Nasuwa się pyta-
nie: co wówczas robiła niebywale bo-
gata diaspora żydowska w USA, właści-
ciele banków i wielkich firm? 

Statek musiał opuścić wody te-
rytorialne Kuby i przez kilka

dni krążył po Morzu Kara-
ibskim. Negocjacje z

władzami Hondura-
su, Kolumbii, Chi-

le, Martyniki,
Gwadelupy,

Kanady i USA
spełzły na

niczym. Z
pokładu

płynęły
dra-

matycz-
ne apele

do organi-
zacji żydow-

skich w USA:
„Zwracamy się o

pomoc do Żydów
na całym świecie.

Mamy być odesłani z
powrotem do Niemiec.

Jak możecie pozostawać
obojętni?  Zróbcie wszystko, co

w waszej mocy! Niektórzy z pasaże-
rów próbowali popełnić samobójstwo.
Nie pozwólcie, by statek wrócił do Nie-
miec!”. Bogaci amerykańscy Żydzi by-
li jednak głusi na prośby swoich współ-
plemieńców, a z Białego Domu nadeszła
lakoniczna odpowiedź – kwoty emigra-
cyjne dla obywateli państw Europy
Środkowej zostały na ten rok wyczerpa-
ne. Władze Australii były wyjątkowo
bezczelne. Poinformowały świat, że po-
tępiają antysemityzm, nie tolerują go
we własnym kraju, więc nie chcą u sie-
bie Żydów, by... nie dać początku anty-
semityzmowi. Statek powrócił do Euro-
py. Około 300 Żydów zgodziły się przy-
jąć Wielka Brytania, Francja, Belgia i
Holandia. Wojnę przeżyli tylko Żydzi,
którzy pozostali w Anglii. Reszta zosta-
ła zagazowana w obozach zagłady. Nie-
mieckich, nie polskich. 

Hitlerowi – zielone światło
Konferencja w Évian przyniosła Ży-

dom więcej szkody niż pożytku. Hitler
potraktował bowiem fiasko konferencji
jako zielone światło dane mu przez mię-
dzynarodową społeczność do ostatecznej
rozprawy z narodem wybranym.  W
przemówieniu wygłoszonym na zjeź-
dzie NSDAP w Norymberdze we wrze-

śniu 1938 r. wódz III Rzeszy wyśmiał ob-
łudę państw demokratycznych, szydząc,
że Zachód potępia Niemcy za próbę
oczyszczenia się z elementu żydowskie-
go, a sam zamyka przed Żydami drzwi.
Jednym z efektów konferencji w Évian
był pogrom Żydów podczas tzw. Nocy
Kryształowej. Jako pretekst wykorzysta-
no zajście w Paryżu, gdzie niejaki Herszel
Grynszpan w odpowiedzi na deporta-
cję swoich rodziców zastrzelił pracowni-
ka ambasady niemieckiej we Francji Ern-
sta von Ratha. W nocy z 9 na 10 listopa-
da 1938 r. spalono w Niemczech ponad
200 synagog, zniszczono i obrabowano
7,5 tys. żydowskich sklepów i 29 domów
towarowych, zdemolowano 170 domów
mieszkalnych, zbezczeszczono prawie
wszystkie kirkuty. Około 100 Żydów zo-
stało zamordowanych, a 20–30 tys. tra-
fiło do obozów koncentracyjnych. Pola-
cy nie mieli nic wspólnego z tym bestial-
stwem. To zrobili Niemcy, którzy dodat-
kowo nakazali społeczności żydowskiej
zapłacić wysokie odszkodowanie na
rzecz państwa niemieckiego. 

Francuzi to mają za uszami!
Noc Kryształowa była początkiem

nowego etapu w prześladowaniach Ży-
dów przez Niemców. Jego zwieńcze-
niem była konferencja, która odbyła się
w dniu 20 stycznia 1942 r. w willi przy
Großer Wannsee 56/58 w Berlinie. Tam
Reinhard Heydrich, szef Głównego
Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA)
i zastępca Heinricha Himmlera, przed-
stawił założenia tzw. ostatecznego roz-
wiązania kwestii żydowskiej. Na orga-
nizatora akcji eksterminacyjnej wyzna-
czył  SS-Obersturmbannführera Adolfa
Eichmanna, kierownika Referatu IV B4
w RSHA, utalentowanego organizato-
ra i biurokratę. W mroźny styczniowy
dzień 1942 r. los 11 milionów europej-
skich Żydów został przesądzony. Już
miesiąc później rozpoczęto wywożenie
z terenu okupowanej Europy setek ty-
sięcy Żydów do komór gazowych. W
konferencji w Wannsee nie uczestni-
czyli Polacy. To gwoli przypomnienia
Janowi Tomaszowi Grossowi, jego roz-
sianym po całym świecie rodakom oraz
wielu zachodnim mediom. 

Polacy nie brali w tym ludobójczym
procederze udziału, w odróżnieniu na
przykład od Francuzów. Tam podczas
niemieckiej okupacji marionetkowy
rząd Vichy powołał do życia pronazi-
stowską milicję, której zadaniem było
tropienie ukrywających się Żydów, osa-
dzanie ich w przejściowych obozach i
wysyłanie do Oświęcimia, Treblinki czy
Sobiboru. Milicją dowodził zdeklaro-
wany nazista Paul Touvier skazany w
1994 r. na dożywocie. Dzięki wielkiemu
zaangażowaniu francuskich nazistów
w obozach koncentracyjnych straciło
życie kilkaset tysięcy Żydów. W dniach
od 30 listopada do 8 grudnia 1941 r.
funkcjonariusze dowodzonej przez  SS-
Brigadeführera Franza Stahleckera Ein-
satzgruppe “A” oraz łotewscy faszyści z
Legionu Łotewskiego SS rozstrzelali w
rejonie stacji kolejowej Rumbula pod
Rygą 25 tysięcy Żydów. Prawie cała Eu-
ropa ma więc ręce splamione żydowską
krwią, ale dzisiaj winowajca i kolabo-
rant pomagający hitlerowcom w osta-
tecznym rozwiązaniu kwestii żydow-
skiej jest tylko jeden – Polska. 

Żydzi to dziwny naród. Wydaje się,
że ta nacja pozbawiona jest takich cech
charakteru jak wdzięczność czy lojal-
ność. Niemcy wypłacili im przez całe
dekady gigantyczne odszkodowania i
już nie są wrogami. Wyznawcy Jehowy
po prostu zapomnieli z czyjej ręki zgi-
nęły miliony ich współplemieńców.
Wyżywają się na Polakach. Dlatego
trudno się dziwić, że mamy w Polsce
ukryty antysemityzm. Żydzi, jak wi-
dać, nie mają też wielkich pretensji do
Francuzów, Chorwatów i Łotyszów,
którzy byli rzeczywistymi sprawcami
bądź wspólnikami masowej zbrodni
dokonanej na ich narodzie, a to daje
dużo do myślenia. Tak czy owak, nie
możemy godzić się na opluwanie Pol-
ski i Polaków w zachodnich mediach.
W ramach obrony przed zniesławia-
niem należy publikować fakty, które
dzisiaj Zachód starannie przemilcza. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Kolejna rocznica wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz, odmowa
zamieszczenia przez niemiecką stację telewizyjną ZDF sprostowa-
nia o “polskich obozach koncentracyjnych” oraz kolejne kłam-
stwo na ten temat, tym razem w wydaniu włoskim, odbiło się w
polskich mediach szerokim echem. 

FOTO WIKIPEDIA



1 0

P ark został zniszczony w
czasie I wojny, kiedy
wojsko rosyjskie wycię-

ło na opał wiele cennych drzew,
natomiast II wojnę przetrwał bez
problemów. W roku 1949 zapa-
dła decyzja o budowie na terenie
„starego Ursynowa” Centralnej
Państwowej Szkoły Państwo-
wych Ośrodków Maszynowych
(POM) i Spółdzielni Produkcyj-
nych (SP).

C entralna Szkoła Pań-
stwowych Ośrodków
Maszynowych w Ur-

synowie k. Warszawy została
powołana  zarządzeniem mi-
nistra rolnictwa i reform rol-
nych z dnia 18 stycznia 1950 r.
Szkołę tworzono na bazie  roz-
wiązanego Liceum Ogrodni-
czego i Państwowego Instytutu
Kształcenia Nauczycieli Szkół
Rolniczych w Ursynowie. Za-
daniem Szkoły było przygoto-
wanie pracowników dla POM i
SP pod względem ekonomicz-
nym i organizacyjnym. Kursan-
tami byli: dyrektorzy i wicedy-
rektorzy POM, agronomowie,
kierownicy i pracownicy wy-
działów politycznych, księgo-
wi, kierownicy finansowi POM,
przewodniczący, księgowi i in-
struktorzy rachunkowości spół-
dzielni produkcyjnych. Słucha-
czy na kursy prowadzone przez
Szkołę kierowało Ministerstwo
Rolnictwa. Na przełomie lat
1955/1956, Szkołę przemia-
nowano na Ośrodek Kształce-
nia Kadr Rolniczych w Ursyno-
wie.

U rsynowskie założenie
urbanistyczne obej-
mowało część pierw-

szą – dydaktyczną, połączoną
organizacyjnie i architektonicz-
nie z Pałacem, oraz część drugą
położoną wzdłuż ul. Nowoursy-
nowskiej w kierunku Powsina i
tam w tej części rozmieszczone
były  budynki mieszkalne dla
pracowników Szkoły. Budynki
te były budowane z zastosowa-
niem wielu eksperymentalnych
technologii z wykorzystaniem
cegły, kamienia i pustaków, ale
również gliny i siana. W przy-
szłości miały stać się typowymi
budynkami mieszkalnymi dla
pracowników POM i PGR. Do-
datkowo każda rodzina otrzy-
mała 2500 metrów kwadrato-
wych ziemi i była zobowiązana
do  uprawy różnych warzyw i
kwiatów, żeby ogród stwarzał
wrażenie dobrze zagospodaro-
wanego. Co jakiś czas kursanci
szkoły wizytowali te domy, oce-
niając technologię ich budowy
i prowadzenie ogrodu. 

P ałac stanowił siedzibę
kierownictwa Szkoły.
(Rassalski 1952). Zało-

żenie mieszkalno-dydaktyczne,
przewidywało wybudowanie
dwóch niewielkich budynków
na przedłużeniu obecnych gma-
chów dydaktycznych, połączo-
nych kolumnowymi galeriami z
Pałacem. Dla  uczniów wybudo-
wano dwa budynki dydaktyczne
wzdłuż głównej alei prowadzą-
cej do Pałacu, głębiej stołówkę i
budynki mieszkalne dla kursan-

tów. Naprzeciwko stołówki znaj-
duje się aula. Autorem założe-
nia architektonicznego oraz pro-
jektantem budynków był inż. ar-
chitekt Stefan Tworkowski, któ-
ry inspiracji do budowli szukał w
pałacach w Wilanowie i Natoli-
nie (Zieliński 2009).

B udynki dydaktyczne
utrzymane są w spo-
kojnej klasycystycznej

formie. Wejście jest podkreślo-
ne dwoma parami kolumn. Dłu-
gie płaszczyzny ścian bocznych
są wzbogacone przez silne pro-
filowania i mocno wysunięte
ryzality. Prawie barokowa for-
ma Auli jest podkreślona przez
dwie ośmioboczne wieże po bo-
kach budynku. Na wysokości
pierwszego piętra przez całość

budynku, pomiędzy wieżami,
ciągnie się loggia. Dach loggii
podtrzymywany jest przez 6 ko-
lumn, których kapitele zakoń-
czone są liśćmi paproci. Co cie-
kawe ten element architekto-
niczny, projektant zastosował
do wszystkich kolumn  ze-
wnętrznych, znajdujących się
w obrębie budynków. W lewej
bocznej wieży znajduje się klat-
ka schodowa prowadząca na
balkon, w prawej natomiast za-
projektowany był mały salonik
recepcyjny. Salonik otrzymał
bardzo bogate sztukatorskie
zdobienia stropu, galerię na dol-
nym poziomie okien oraz socre-
alistyczne malowidła na ścia-
nach bocznych autorstwa He-
leny i Lecha Grześkiewiczów.

Niestety, zniknęły one z wystro-
ju po zamalowaniu.(Zieliński
2009).

W ewnątrz Auli, uwa-
gę zwracają 4 ży-
randole kryształowe

pochodzące z Czechosłowacji.
W byłej stołówce znajdowały się
podobnej wielkości polskie ży-
randole fajansowe, zdobione
motywami sztuki ludowej. Z de-
tali architektonicznych Auli, na-
leży zwrócić uwagę na kapitele
pilastrów przedstawiających trzy
rodzaje motywów roślinnych,
typowych dla naszej flory. Nad
wejściowymi drzwiami od we-
wnętrznej strony Auli znajdują
się płaskorzeźby trzech podsta-
wowych roślin rolniczych (ziem-
niak, burak cukrowy i ) umiesz-

czonych w wieńcach pośrodku
trzech kwadratowych supraport.
Pomiędzy kolumnami a ze-
wnętrzną ścianą z dużymi okna-
mi znajdowała się prostokątna
misa wyniesiona nad powierzch-
nię podłogi w której rosły rośliny.

Zaprojektowane przez
architekta niby socre-
alistyczne budynki zo-

stały bardzo ładnie wkompono-
wane w istniejącą zieleń i już ist-
niejące gmachy, w tym Pałac na
końcu osi głównej i dwa budyn-
ki w kształcie podkowy u wjazdu
z ul. Nowoursynowskiej.

P r o f .  d r  h a b .  
S ł a w o m i r  P o d l a s k i

(Katedra Fizjologii Roślin na
Wydziale Rolnictwa

i Biologii SGGW)

To wprost niewiarygodne, ale
można uczyć się gry w koszy-
kówkę już od 18. miesiąca życia.
Wystarczy zgłosić się chociażby
na Ursynów. 

Koszykówka miała w Polsce dwa
szczyty popularności. Pierwszy – gdy
w roku 1963 męska reprezentacja Pol-
ski z Januszem Wichowskim, Mieczy-
sławem Łopatką, Bohdanem Likszo,
Andrzejem Pstrokońskim – zdobyła we
Wrocławiu wicemistrzostwo Europy.
Wtedy wszystkie polskie szkoły zaroiły
się od domorosłych koszykarzy. Drugi
szczyt był już związany z basketbal-
lem zagranicznym, a chodziło o poka-
zywanie na antenie TVP rozgrywek
najlepszej ligi świata – amerykańskiej
NBA, której w czasach PRL nie można
było oglądać, więc nic dziwnego, że
swego czasu warszawscy kibice byli
już w siódmym niebie, gdy dano im
szanse oklaskiwania pokazowego te-
amu koszykarskiego Harlem Globe-
trotters. 

W latach sześćdziesiątych „Przegląd
Sportowy” znakomicie wypromował
rodzimą ligę koszykarzy, przydając po-
szczególnym drużynom poetyckie na-
zwy. W Warszawie to były Czarne Ko-
szule (Polonia), Czarodzieje z Bielan
(AZS AWF) oraz Zieloni Kanonierzy
(Legia). Bohaterowie tamtoczesnych
parkietów już po większej części po-
marli, kto jednak chce, ten może po-
gwarzyć o koszykówce lat 50-tych i 60-
tych z wiecznie młodym Andrzejem
Pstrokońskim. 

Na szczęście oprócz niezłomnego
„Pstroki” wciąż żyje u nas piękna idea
koszykówki, gry, która nie wymaga ani
wielkiego boiska, ani nadzwyczajnych
nakładów – jak tenis lub golf. Zaintere-
sowanie tym sportem nie maleje, tym
bardziej, że w NBA czarodziejem ko-
szykówki jest dziś Marcin Gortat (Wa-
shington Wizards), a jego występy mo-
żemy śledzić za pośrednictwem Cana-
lu +, w którym niezastąpionym komen-
tatorem pozostaje od dawien dawna
Wojciech Michałowicz. No i właśnie on
– wraz z Magdą Lewandowską – firmu-
je jako prezes ciekawe przedsięwzięcie
– Akademię Lajkers, w której można
uczyć się koszykówki od małego.

Magda Lewandowska: – Sama gra-
łam 16 lat w koszykówkę. To moja uko-
chana dyscyplina sportu, chociaż za-
czynałam od tenisa ziemnego i stoło-
wego. Myśl o założeniu szkółki koszy-
karskiej dla dzieci przyszła mi do głowy
w 2014 roku. Byłam wtedy odpowie-
dzialna za uruchomienie projektu
przedszkola koszykarskiego przy Legii.
Ale doszłam do wniosku, że może zaj-
mę się szkoleniem dzieci na własną rę-
kę. No i w lutym 2016 ruszyła Akademia
Lajkers w Piasecznie z udziałem około
20 chłopców i dziewczynek. Dzisiaj w
klubie trenuje blisko setka dzieci w
trzech lokalizacjach, z czego jedna jest
w Piasecznie, druga w Józefosławiu, a
trzecia na Ursynowie – przy Gimna-
zjum 92 na Koncertowej. 

Na zajęcia przyjmujemy maluchy od
18 miesiąca życia, co może wydawać

się wprost niewyobrażalne. Rzecz jed-
nak w tym, że na tym etapie to jest
szkolenie ogólnorozwojowe, jakkol-
wiek już z osprzętem do koszykówki,
dostosowanym do gabarytów dzieci.
Do czwartego roku życia ćwiczą one
razem z rodzicami. Zatem wszystko
odbywa się jakby w rodzinnej atmos-
ferze, co jest jest jednym z głównych
założeń przedsięwzięcia. Na począt-
ku zaczynają przychodzić tatusiowe,
ale z czasem pojawiają się mamy. Naj-
młodsza grupa (1,5-2,5 roku) to są
Słoneczka, następna (2,5-4) to Szer-
szenie, potem Pelikany (4-6) i Byki (6-
8). Tym sposobem doprowadzamy na-
szych wychowanków do wieku, w któ-
rym już mogą przejść na szkolenie klu-
bowe, chociaż i my zajmujemy się po
części nastolatkami, bo piąta grupa
trenujących to jest młodzież od 9 lat
wzwyż, przychodząca na treningi indy-
widualne. 

Rodzicom proponujemy najpierw tre-
ningi próbne, żeby się przekonali, że
warto przyprowadzać pociechy na sta-
łe – wyjaśnia nasza rozmówczyni. A
Wojciech Michałowicz potwierdza: –
Kto chce iść w ślady Marcina Gortata,
niech do nas dołącza jak najszybciej.
Na Koncertowej nauczymy grać w ko-
szykówkę koncertowo. A już w dniach
16-18 lutego, podczas finału Pucharu
Polski koszykarzy nasza dzieciarnia po-
każe się w specjalnej strefie Lajkers, od
marca zaś można się zapisywać do Aka-
demii na nowy semestr. 

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

Koszykarski projekt Magdy Lewandowskiej i Wojciecha Michałowicza

Akademia Lajkers zaprasza

40-lecie megaosiedla Ursynów

Siedziba SGGW i jej protoplastów
Początkowo miejscowość nazywała się Roskosz, a na-
zwa Ursynów pochodzi od imienia Juliana Ursyna
Niemcewicza. Niemcewicz kochał rośliny, dlatego z
wielką pieczołowitością urządzał i dbał o park otacza-
jący nie tylko pałac, będący dziś siedzibą rektoratu
SGGW, a wybudowany najpierw na kwadratowym pla-
nie. Ostatni właściciele starego pałacu Krasińscy zlecili
jego przebudowę w roku 1860. Przebudowa zmieniła
kształt pałacu poprzez dobudowę piętra, dwóch bocz-
nych skrzydeł i tarasów na skarpie.
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Jest w Polsce miasto naprawdę ulepione z dobrej gliny

Bolesławiec daje przykład Warszawie

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Na Dolnym Śląsku, około 40
km na wschód od Nysy Łużyc-
kiej, znajduje się miasto o na-
zwie Bolesławiec (ok. 50 tys.
mieszkańców). W czasach PRL
znajdowało się na skraju pań-
stwa, albowiem było (i jest) w
pobliżu granicy z Niemcami. W
latach 70. XX w. Uniwersytet
Warszawski wykonał badania,
z których wynikało, że  trwał
(wówczas) odpływ ludności ze
wszystkich  terenów nadgra-
nicznych. Pustoszały wsie i
miasteczka w Sudetach oraz
wzdłuż Nysy i Odry, ale także –
może w mniejszym stopniu –
wzdłuż Bugu. Opracowanie to
miało klauzulę „poufne”. 

P o pierwszych, optymistycz-
nych latach powojennych, gdy
ludzie jechali na „Ziemie Od-

zyskane”, jak do Ziemi Obiecanej, na-
stąpiły lata stagnacji, a w efekcie uciecz-
ka z terenów, których status prawny
nie był do końca uregulowany. Bano
się inwestować, co nieuchronnie pro-
wadziło do dekapitalizacji i ruiny. Jak
długo istniały „dobra” poniemieckie,
tak długo nowi osiedleńcy trwali, po ich
wyeksploatowaniu wielu wracało do
centrum kraju. Bolesławiec nie był wy-
jątkiem. Zmiana ustroju politycznego w
Polsce, w połączeniu z ostatecznym
uregulowaniem  stosunków z Niemca-
mi, sprawiły, że ludzie – także na tych
terenach -  zaczęli wykazywać  znacz-
ną inicjatywę  w urządzaniu swego
„miejsca na Ziemi”. Moim zdaniem,
przykład Bolesławca jest tu nadzwy-
czaj interesujący. W tym miejscu muszę
dodać, że w okolicach tego miasta wy-
stępują bogate pokłady najwyższej ja-
kości glinek i glin ceramicznych  o uni-
katowych parametrach (gliny kaolino-
we, gliny biało wypalające się, gliny
kamionkowe i inne). Dawnymi czasy w
oparciu o te zasoby w Bolesławcu i oko-
licy rozwinął się przemysł ceramiczny,
słynny nie tylko na Śląsku, Czechach i
Niemczech, ale także w Rzeczypospo-
litej.  Przez wieki kupcy rozwozili po na-
szym kraju  ceramiczne naczynia nazy-
wane potocznie „bunclokami” (od
niem. – Bunzlauer Keramik). Miały one
zwartą skorupę, która nie przeciekała
i nie nasiąkała. Były też charaktery-
stycznie zdobione, głównie kropkami w

kolorze czarnych jagód (lub ich nega-
tywem, czyli białymi kropkami na „ja-
godowym” tle). Za swoją jakość i uro-
dę ceramika bolesławiecka w 1844 r.
wyróżniona została złotym medalem
na wystawie  w Londynie.

T a lokalna i raczej niemiecka
tradycja prawie (chociaż nie
całkiem) zamarła w okresie

Polski Ludowej. Nieliczni wytwarzali
skromny zestaw naczyń ceramicznych,
sprzedawanych zazwyczaj niemiec-
kim turystom. Dopiero po 1989 r. wy-
twórczość ceramiki bolesławieckiej na-
brała rozmachu, zarówno w mieście,
jak i w regionie. Obecnie jest to liczą-
cy się sektor regionalnej gospodarki,
zatrudniający setki pracowników, w
tym licznych absolwentów wyższych
szkół artystycznych. Można powie-
dzieć, że współczesny Bolesławiec ce-
ramiką stoi. Z tej przyczyny samorzą-
dowe władze Bolesławca od lat orga-
nizują co roku w trzecim tygodniu
sierpnia „Bolesławieckie Święto Cera-
miki”, na które zjeżdżają tysiące tury-
stów nie tylko z Polski. Ostatnie, 22. –
miało miejsce od środy 17 do niedzie-
li 21 sierpnia 2016 r.   

C eramicy bolesławieccy zgod-
ni są co do tego, iż pomysło-
dawcą święta jest pan Stani-

sław Wiza (ur. 1929), nestor cerami-
ków dolnośląskich.  Pierwsza impreza
odbyła się w 1994 r. z udziałem kilku
producentów. W tej pierwotnej formie
kiermaszu ceramicznego impreza do-
trwała do 2000 r., gdy samorząd Bole-
sławca postanowił przekształcić ją w
kilkudniowe Święto Ceramiki wpisa-
ne do miejskiego kalendarza. Obecnie
targom ceramiki towarzyszą liczne im-
prezy naukowe, kulturalne i sportowe,
które również przyciągają tłumy. W
czasie święta Bolesławiec odwiedzają
dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata.
Miejscowe Muzeum Ceramiki prezen-
tuje okolicznościowe  wystawy i  orga-
nizuje warsztaty,  a wstęp do tej pla-
cówki w dniach Święta Ceramiki jest
bezpłatny. W bieżącym roku odbyła się
tam m. in. wystawa prac Mirosława
Kocińskiego, profesora Akademii Sztuk
Pięknych im.  E. Gepperta we Wrocła-
wiu. Artysta w różnych okresach, prze-
miennie lub wielotorowo, projektuje i
tworzy prace, które najczęściej sytu-
owane są między projektami użytkowy-
mi a unikatowymi, w większości speł-
niając obie funkcje. 

I nną imprezą była wystawa pt: „Z
Bolesławieckiej gliny. Wystawa
Stowarzyszenia Gmin Ceramicz-

nych Rzeczypospolitej Polskiej”, prze-
niesiona później do miejscowości Vietri
sul Mare, w prowincji Salerno we Wło-
szech.  Kolejnym tegorocznym przedsię-
wzięciem promocyjnym jest gigantycz-
ny dzban wykonany z miejscowej gliny
i dekorowany  w charakterystyczny
miejscowy sposób (biel i kobalt).  Auto-
rem jest Mateusz Grobelny, pracujący
na co dzień w Bolesławieckim Ośrodku
Kultury – Międzynarodowym Centrum
Ceramiki. Inspiracją dla artysty był daw-

ny „Dzban mistrza Joppego”.  Dzban
ten przez lata pozostawał zabytkiem i
symbolem miasta. Obiekt wykonany
przez Grobelnego jest największym
dzbanem ceramicznym w Polsce utrwa-
lonym w piecu opalanym drewnem.
Przez cały czas Święta na bolesławiec-
kim rynku i przyległych ulicach odby-
wają się targi ceramiki i innych wyro-
bów artystycznych, a także targi staro-
ci.  Ta część imprezy przyciąga nieprze-
brane tłumy. Na straganach prezento-
wane są wyroby artystów z Polski, ale
także z zagranicy. Jest to prawdziwa
uczta dla koneserów ceramicznej sztu-
ki Niezależnie od szerokiego wachla-
rza tradycyjnych i artystycznych wyro-
bów ceramicznych, z bolesławieckiej
gliny powstaje także znakomita cera-
mika budowlana, w tym bardzo dobre
klinkiery i wyroby kamionkowe. 

B yć może, iż Czytelnicy zauwa-
żyli, iż już od prawie trzydzie-
stu lat w stołecznych sklepach

z polskimi wyrobami ludowymi domi-
nuje ceramika bolesławiecka, która
przecież nie wywodzi się  z polskiej tra-
dycji, a stała się symbolem naszej sztu-
ki ludowej. Jest także w stolicy duży
sklep firmowy z tego rodzaju ceramiką.
Piszę o sukcesie Bolesławca i tamtej-
szego samorządu terytorialnego, albo-
wiem jest to znakomity przykład wyko-
rzystania lokalnych uwarunkowań i lo-
kalnych inicjatyw. Można i należy po-
dziwiać bolesławieckich działaczy, że
kolejne ekipy samorządowe nie prze-
kreślały działań poprzedników, ale kon-

tynuowały je i rozwijały. W mojej oce-
nie tamtejsze sytuacja jest w znacznym
stopniu odwrotnością tego, z czym ma-
my od lat do czynienia w Warszawie.
Kolejne ekipy niemalże za punkt ho-
noru przyjmują zdezawuowanie
wszystkiego, czego dokonali poprzed-
nicy. Gdy w pierwszej kadencji (1990-
1994) samorząd stołeczny opracował
strategię rozwoju, to już w kolejnej
(1994-1998), nowa ekipa przystąpiła
do tworzenia swojej wersji strategii,
którą w 2005 r. zastąpiła następna, a
obecnie powstaje już czwarta, przy
czym żadna z nich nie nawiązywała do
ustaleń poczynionych przez poprzedni-
ków. Do strategii z 2005 r. ówczesny
prezydent m. st. Warszawy Lech Ka-
czyński wpisał projekt zorganizowania
i wybudowania na Łuku Siekierkow-
skim warszawskiego parku technolo-
gicznego. Kolejny prezydent wybrany
w 2006 r., jako jedną pierwszych decy-
zji podjął postanowienie o likwidacji
tego przedsięwzięcia; itd., itd., itd.  W
końcu lat 90. XX w. pojawił się pomysł,
aby święto Warszawy ustanowić w
dniu świętego Jana (24 czerwca), po-
wiązać je z tradycyjnymi „Wiankami” i
przy okazji zorganizować w naszym
mieście targi artystyczne na wzór gdań-
skiego Jarmarku Dominikańskiego.
Targi te (jarmark) byłyby prostym na-
wiązaniem do Jarmarku Świętojań-
skiego, który do pierwszej wojny odby-
wał się corocznie  w Warszawie. Były to
wielkie targi wełny, na które zjeżdżali
do Warszawy ziemianie z terenów ca-

łej dawnej Rzeczypospolitej. Zjeżdżali
kupcy, pośrednicy, finansiści, artyści,
trupy teatralne itd. Ostatnia dekada
czerwca była w XIX w. w Warszawie
wielkim festiwalem. Pomysł o ustano-
wieniu święta Warszawy w dniu świę-
tego Jana Chrzciciela wprost nawiązy-
wał do tej tradycji i miał głęboki pod-
tekst ekonomiczny, albowiem byłaby
szansa na utrwalenie wizerunku stoli-
cy Polski, jako ważnego ośrodka sztu-
ki, w tym mody, malarstwa, grafiki itd.,
co przy obecnie otwartych granicach
dałoby szansę stać się Warszawie waż-
nym ośrodkiem sztuki, a sztuce – zna-
czącym składnikiem działalności  go-
spodarczej. Stało się jednak inaczej. 

U stanowione w 1991 r. Święto
Warszawy w dniu 21 kwiet-
nia zostało zlikwidowane, a w

jego miejsce ustanowiono „Dzień Pa-
mięci” w dniu 1 sierpnia, czyli w dniu
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Pomijając już fakt, że 1 sierpnia 1944 r.
to początek największej tragedii w dzie-
jach naszego narodu (ok. 200 tys. zabi-
tych), to środek wakacji jest tym okre-
sem, gdy każdy, kto tylko może, wyjeż-
dża z miasta, m. in. w Sudety, aby pod
koniec sierpnia trafić do Bolesławca na
tamtejsze Święto Ceramiki, albo do
Gdańska na Jarmark Dominikański.
Warszawa nie ma niestety imprezy, któ-
ra ściągałaby tłumy, a z nimi pieniądze
niezbędne dla rozwoju. Unijne fundusze
niebawem przestaną do nas płynąć, dla-
tego już teraz trzeba zatroszczyć się o
ekonomiczną przyszłość stolicy.
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Piórem Derkacza

Robert Lewandowski
ppiiłłkkaarrzz,, kkaappiittaann rreepprreezzeennttaaccjjii PPoollsskkii

Nie dziwię się, że kolacja z Robertem Lewandowskim w ramach WOŚP została wylicytowa-
na za kwotę ponad 100 tysięcy złotych.  Robert Lewandowski jest w końcu dobrem narodowym
i każdy, choć na parę godzin, chciałby mieć okazję do prywatnego spotkania. Cena – jak widać
– nie gra roli, bo i cel szlachetny.  To, czego Lewandowski dotknie, albo z kim zje kolację, ma prze-
cież przełożenie w cyfrach. Co do wylicytowanej  kolacji z Robertem Lewandowskim, można
zadać  pytanie: kto w tym przypadku zaprasza, a kto płaci?. 

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

Miniony poniedziałek zapowiadał się u mnie jako dzień jak co dzień. Ali-
ści rano wszystko się zmieniło. Media podały, że agenci Centralnego
Biura Antykorupcyjnego (CBA) na polecenie Prokuratury Regional-

nej we Wrocławiu zatrzymali 5 osób, m. in. byłego zastępcę dyrektora
rozwiązanego już przez Hannę Gronkiewicz-Waltz stołecznego Biura Gospodar-
ki Nieruchomościami Jakuba R. i znanego kupca reprywatyzacyjnych roszczeń adwokata Rober-
ta N (a sąd kazał aresztować cztery z tych pięciu podejrzanych). Sam fakt zatrzymania i aresztowania
nie zrobił na mnie specjalnego wrażenia. Zastrzygłem uszami, kiedy usłyszałem powód “podejrze-
nie o działalność korupcyjną”. Tradycyjnie media plotły w kółko to samo, powielały banały i przy-
pominały reprywatyzacyjne skandale z Chmielną 70 na czele. Pominęły jednak meritum. 

Jeśli organy ścigania decydują się na zatrzymanie członka adwokackiej elity ze stolicy państwa
z powodu podejrzeń o działalność korupcyjną, muszą dysponować twardymi dowodami na korup-
cję. Jakież to mogą być twarde dowody? Z podsłuchu?  Wycwaniony adwokat jest zbyt mądry, by
dać się złapać na takie plewy. Obserwacja policyjna? Raczej nie, przez całe lata reprywatyzacyjna
ośmiornica nie była obiektem zainteresowania organów ścigania. Służby specjalne? Tu prawdopo-
dobieństwo jest większe, bowiem służby lubią wiedzieć wszystko o wszystkich i deponować zdo-
byte informacje w swoich przepastnych, niedostępnych dla nikogo archiwach. A może ktoś pękł i
sypie? To najbardziej prawdopodobna wersja. Tylko kto? Tego się prędko nie dowiemy, ale jedno
od początku było pewne: nie da się nikogo skazać za korupcję bez pozyskania świadka koronnego.
Skoro prokuratura już wie, że w grę wchodzi 2,5 miliona zł łapówki, czyli dokładnie zna wysokość
“wziątki”, to jest prawie pewne, że  dysponuje świadkiem koronnym, który zdecydował się “sypać”.To
bardzo zły znak dla wszystkich zamieszanych w dziką reprywatyzację. 

O dpowiedzialność karną za ograbienie Warszawy z cennych nieruchomości należy po-
dzielić na dwa segmenty. Pierwszy, to korupcja i udział w zorganizowanej grupie prze-
stępczej, drugi – zwykła odpowiedzialność urzędnicza, czyli przekroczenie bądź nie-

dopełnienie obowiązków służbowych, której będą podlegać urzędnicy nieobarczeni zarzutem
przyjęcia korzyści majątkowej. Tu o wiele łatwiej o dowody i postawienie winowajcy przed są-
dem. Przykładem może być opisywana przez “Passę” od trzech lat sprawa reprywatyzacji nie-
ruchomości przy ul. Narbutta 60. W wyniku żmudnego dziennikarskiego śledztwa uzyskaliśmy
z archiwów wielu instytucji, także z archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości, niezbite dowo-
dy na to, że akt notarialny kupna – sprzedaży ze stycznia 1947 r., będący podstawą roszczenia
do Narbutta 60, został sporządzony przez osobę nieuprawnioną, więc z mocy prawa jest nieważ-
ny. Istnieje zatem podstawa do postawienia wicedyrektorowi BGN Jerzemu Mrygoniowi, któ-
ry wydał decyzję reprywatyzacyjną, zarzutu niedopełnienia obowiązków służbowych. Przeka-
zał on bowiem w prywatne ręce milionowej wartości majątek komunalny bez starannej wery-
fikacji podstawowego dokumentu w sprawie, do czego zobowiązuje go art. 77§1 kodeksu po-
stępowania administracyjnego.

Zatrzymanie pięciorga osób, zamieszanych w dziką reprywatyzację, a szczególnie adwokata N.
i wicedyrektora R., najaktywniejszych członków złodziejskiej szajki, przeświadczonych o bezkar-
ności, to miód na serce moje, jak również serca ponad 40 tysięcy warszawiaków, którzy znaleźli się

na bruku po przekazaniu wydrwi-
groszom swoich mieszkań. Ogła-
szam publicznie, że jeśli sąd zasto-
suje wobec pana mecenasa i pana
wicedyrektora areszt tymczasowy,
upiję się z radości w sztok, choć od
kilku lat nie miałem alkoholu w
ustach. Upiję się, ponieważ na po-
wrót uwierzę, że żyję w państwie
prawa, w którym nie istnieje ter-
min “święta krowa”. Gdyby jeszcze
była możliwość publicznego posta-
wienia pod pręgierzem byłego pre-

zydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który w marcu 2001 r. zawetował uchwaloną przez sejm usta-
wę reprywatyzacyjną, dając tym samym pole do popisu złodziejaszkom i kombinatorom,  to poszedł-
bym z pielgrzymką dziękczynną do Częstochowy. Bo to właśnie ten człowiek  ponosi polityczną od-
powiedzialność za zło, które spotkało tysiące wyrzuconych na bruk Polaków. Na marginesie, więk-
szość prawników uznaje ustawę przygotowaną przez rząd Jerzego Buzka za jeden z najlepszych ak-
tów prawnych w historii III RP. 

Czemu media tak skąpo opisują rolę Kwaśniewskiego w blokowaniu wejścia w życie ustawy re-
prywatyzacyjnej? Wynika to prawdopodobnie ze skąpej wiedzy dziennikarzy. Czemu nie mówi się
głośno i nie pisze o roli posłów SLD i Unii Pracy w zapaleniu zielonego światła oszustom, specjali-
zującym się w odzyskiwaniu nieruchomości skomunalizowanych dekretem Bieruta?  A jest to in-
formacja kluczowa, jak idzie o dziką reprywatyzację i powstanie przestępczej ośmiornicy. Już na
ten temat pisałem, ale jest to na tyle ważny element, że należy go przypominać bez końca. 

E lementem tym jest nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami i wprowadzony do
systemu prawnego z dniem 22 września 2004  r. ustawą z 28 listopada 2003 r. o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomościami – zapis o sposobie wyceny nieruchomości znacjo-

nalizowanych dekretem Bieruta. Do tego czasu wypłacano odszkodowania według wartości danej
nieruchomości w dniu przejęcia jej przez PRL i zrewaloryzowanej za pomocą odpowiednich algo-
rytmów w dniu wydania decyzji reprywatyzacyjnej. Były to przysłowiowe grosze, dlatego reprywa-
tyzacja w takiej postaci nie znajdowała się w centrum zainteresowania ludzi interesu. Zmiana
ustawy miała miejsce za rządów koalicji SLD – UP, kiedy premierem był Leszek Miller. Wprowadzo-
no ją do systemu prawnego za rządów Marka Belki. 

Ktoś musiał dostrzec miliardowy potencjał tkwiący w tym biznesie. Byli to zapewne członko-
wie prawniczego lobby, działającego od 1989 r. w parlamencie. Wystarczyło zmienić sposób wy-
liczania wartości odszkodowań za zwracane mienie, by niewielka, ale dobrze ustosunkowana
grupa osób zaczęła zarabiać krocie. W listopadzie 2003 r. lobby wprowadziło do laski marszał-
kowskiej projekt nowelizacji obowiązującej wówczas ustawy o gospodarce gruntami. Zmienio-
no stosowny zapis i od wejścia w życie noweli we wrześniu 2004 r. można było wyceniać war-
tość zwracanej nieruchomości nie według dziadowskich cen obowiązujących w dniu jej nacjo-
nalizacji, czyli w latach 1945–1948, lecz w dniu wydania decyzji reprywatyzacyjnej. Stąd te dzie-
siątki milionów złotych na kontach pani Marzeny K. Stąd ponad 500 milionów zł, które według
ostrożnych szacunków zarobili wydrwigrosze. Stąd ponad miliard zł odszkodowań wypłaconych
z kasy miasta.

Radny Warszawy Piotr Guział powiedział swego czasu, że zwrot rodzinie Waltzów kamienicy przy
ul. Noakowskiego 16 to matka wszystkich stołecznych afer reprywatyzacyjnych. Guział myli się, ta
sprawa to skutek, a nie przyczyna. Prawdziwymi ojcami dzikiej reprywatyzacji w stolicy są były pre-
zydent Aleksander Kwaśniewski oraz parlamentarzyści z klubów SLD i UP, którzy opracowali i prze-
głosowali w listopadzie 2003 r. projekt noweli ustawy o gospodarce gruntami. Ta data to data na-
rodzin warszawskiej ośmiornicy. Spłodzili ją autorzy projektu noweli, którym  chodziło wyłącznie
o zmianę sposobu wyliczania wysokości odszkodowań. 

J ednym z elementów całości jest postawa Hanny Gronkiewicz-Waltz, która znacznie uła-
twiła wydrwigroszom drogę do odzyskiwania przedwojennych kamienic. Zarządziła bo-
wiem w 2008 r., że mogą one być przekazywane spadkobiercom dawnych właścicieli jesz-

cze przed zakończeniem postępowania reprywatyzacyjnego. By objąć dany budynek w posiada-
nie, wystarczyło tylko unieważnić w Samorządowym Kolegium Odwoławczym bądź w resorcie
infrastruktury decyzje z lat powojennych, odmawiające faktycznym właścicielom właścicielom
praw do odebranego dekretem majątku. Tym sposobem złoty biznes dla grupki wybrańców
kwitł w najlepsze. Kwitłby nadal, gdyby nie zmiana władzy w państwie. Czy się PiS lubi, czy go
nienawidzi, nie sposób zaprzeczyć, że to ta partia, jako pierwsza i jedyna, wzięła się wreszcie po
dojściu do władzy za dławienie oplatającej stolicę państwa niezwykle żarłocznej ośmiornicy. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nareszcie winni zostaną ukarani

„Odpowiedzialność karną za
ograbienie Warszawy z cen-
nych nieruchomości należy
podzielić na dwa segmenty.
Pierwszy, to korupcja i udział
w zorganizowanej grupie prze-
stępczej, drugi – zwykła odpo-
wiedzialność urzędnicza”

Strefa Kiss&Fly
na Lotnisku Chopina

Strefa Kiss&Fly, którą właśnie wprowadziliśmy, jest sprawdzonym
rozwiązaniem stosowanym na wielu lotniskach na świecie.
Zapewnia bezpieczeństwo i płynność ruchu przed terminalem, a
każdemu kierowcy, który przyjeżdża na lotnisko własnym
samochodem, gwarantuje możliwość wygodnego zatrzymania
pojazdu tuż przy wejściu do hali odlotów.

Od 2 stycznia na jezdniach przed halą odlotów na Lotnisku Chopina działa strefa Kiss&Fly,
czyli miejsce krótkiego postoju dla prywatnych pojazdów. Dzięki zmianie pasażerowie przyjeżdżający
na lotnisko swoim samochodem mają łatwiejszy i bardziej komfortowy dostęp do terminalu
dworca lotniczego. 

Uruchomienie strefy Kiss&Fly (Całus i odlot) to kolejny etap zmian w organizacji ruchu na
lotnisku. Od 2 stycznia kierowcy podjeżdżający do hali odlotów zastają zamknięte szlabany przed
wjazdem na pierwszą i drugą jezdnię najbliżej wejść do terminalu. Można otworzyć, pobierając
specjalny bilet z dystrybutora, tak jak na wielu parkingach, np. przed biurowcami. Także wyjazd
ze strefy został zagrodzony szlabanem, który otworzy się po włożeniu biletu do czytnika.

Od momentu pobrania biletu i wjazdu do strefy Kiss&Fly, aż do jej opuszczenia, naliczany jest czas,
który ma znaczenie dla wysokości opłaty: pierwsze siedem minut będzie bezpłatne, postój od 7 do
15 minut będzie kosztował 30 złotych, a powyżej 15 minut naliczana będzie opłata w wysokości 1
zł za minutę. Warto pamiętać, że bezpłatny postój możliwy jest tylko wtedy, gdy pojazd nie wjeżdża
do strefy Kiss&Fly częściej niż co 30 minut. Jeśli kierowca zechce wjechać do strefy drugi raz w ciągu
pół godziny od wyjazdu, opłata naliczana będzie od chwili pobrania biletu. 

W strefie Kiss&Fly na Lotnisku Chopina wyznaczonych zostało 89 miejsc postojowych (czyli ponad
160 procent więcej niż przed zmianą organizacji ruchu), w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Kierowcy podjeżdżający przed terminal powinni pamiętać, że w strefie obowiązuje zakaz
pozostawiania pojazdu bez nadzoru (Uwaga! Samochód może zostać odholowany na koszt
właściciela!).

Kierowcy, którzy przywiozą kogoś na lotnisko, mogą zatrzymać się na chwilę w strefie Kiss&Fly
i wyładować bagaż z samochodu. Nie mogą jednak odprowadzać pasażera do hali odlotów i
czekać z nim np. na wydanie karty pokładowej. Można to zrobić zostawiając auto na parkingu tuż
obok, gdzie nie ma takich ograniczeń. 

Kiss&Fly, która upraszcza odwożenie pasażerów prywatnymi samochodami, to kolejna nowość,
która ma wpływ na wzrost komfortu naszych klientów.

To tylko jedna z wielu zmian, które wprowadziliśmy ostatnio na naszym lotnisku. Po wielu
latach, dzięki zdecydowanym działaniom, udało nam się również pozbyć z Lotniska Chopina
mafii taksówkowej. W tej chwili możemy się skupić na podnoszeniu jakości usług świadczonych
przez akredytowane na lotnisku korporacje taxi. Jednym z elementów dbania o wygodę klientów
jest wprowadzenie jednolitych, charakterystycznych i wyróżniających się strojów służbowych.
Dzięki temu, pasażerom będzie łatwiej zamówić taksówkę. Dzięki nowym strojom, pracownicy firm
ELE Taxi, Sawa Taxi i Super Taxi będą teraz lepiej rozpoznawalni, pasażerom będzie łatwiej ich
odnaleźć, aby skorzystać z usług rekomendowanych taksówek. Wpłynie to nie tylko na wygodę
klientów, ale również na ich bezpieczeństwo.

Stroje przygotowane zostały w różnych wariantach, aby dostosowane były do warunków
pogodowych oraz rodzaju pracy (w budynku lub na zewnątrz). Uniformy, poza wyraźnymi,
widocznymi emblematami korporacji taksówkarskich, mają logo Lotniska Chopina.

Na Lotnisku Chopina, koordynatorzy, stewardzi i peronowi sterujący ruchem taksówek przed
terminalem ubrani są w jednolite stroje. Także w tym przypadku, zmiana została wprowadzona
dla ułatwienia i wygody osób korzystających z usług rekomendowanych przez lotnisko firm
taksówkarskich.

I na tym nie koniec. Wciąż przyglądamy się sytuacji, jaka ma miejsce na lotnisku, i analizujemy
możliwe rozwiązania, tak żeby jak najlepiej dopasować stosowane rozwiązania do potrzeb
pasażerów i naszych możliwości. A o tym, na jak wysokim poziomie są nasze usługi, niech świadczy
fakt, że w grudniu nasz salon Executive Lounge Preludium otrzymał nagrodę dla najlepszego
lotniskowego salonu biznesowego. Nagrody przyznała organizacja Priority Pass, najbardziej
prestiżowa na świecie. 

C e z a r y  P y t l o s
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Mając w pamięci słowa znanej piosenki sprzed lat („Warszawa da się lu-
bić” ze słowami Bronisława Broka i muzyką Jerzego Wasowskiego),
warto zastanowić się, czy Warszawa da się lubić również dziś? Każdy,

kto tu mieszka i czuje się z nią związany, nie będzie miał wątpliwości – Warsza-
wę nie tylko da się lubić, ale trzeba ją kochać. Prawdziwy warszawiak nigdy nie
przestanie nim być... 

Jednak z miłością bywa różnie. Aby mogła się rozwinąć, potrzeba dwóch stron. Gorzej, gdy jest
to uczucie jednostronne. Mówimy wtedy o miłości bez wzajemności. W odniesieniu do naszej sto-
licy takie odczucie jednostronnej miłości bywa uzasadnione. Mówiąc wprost, miasto nie zawsze od-
wzajemnia uczucia swoim mieszkańcom i nie jest to wynikiem przypadkowych zbiegów okoliczno-
ści, a raczej braku troskliwego gospodarza. 

Brak wizji kompleksowego rozwoju Warszawy u zarządzających miastem jest aż nader widocz-
ny. Miasto zniszczone w czasie II Wojny Światowej stanowiło (i wciąż stanowi) szerokie pole do po-
pisu dla urbanistów. Jak na stolicę niemal czterdziestomilionowego kraju przystało, potrzebne są
śmiałe projekty architektoniczne. Nowe budynki i plan przestrzenny Warszawy powinny wyróżniać
ją spośród innych miast. Tymczasem najbardziej rozpoznawalnym budynkiem w stolicy jest wciąż
Pałac Kultury i Nauki, zwany też darem Stalina.  Co jest tego przyczyną? Czy w naszym kraju bra-
kuje architektów mających oryginalne, niekonwencjonalne pomysły? 

Prezentacje dokonań naszych urbanistów, m. in. cykliczna wystawa „Plany na przyszłość”, na któ-
rej pojawiają się projekty do realizacji i już zrealizowane, świadczy o tym, że nasi architekci nie po-
trafią wyjść poza określony poziom. Trzeba przyznać, że pojawiają się projekty ciekawe, z polotem,
które świadczą o drzemiącym w nich potencjale. Może należałoby pomyśleć jednak o systemie za-
chęt sprzyjającym większej kreatywności i otwarciu się na nowatorskie wizje, a następnie wykorzy-
stać je w praktyce? Byłoby to z pożytkiem dla miasta. 

Warszawiacy zasługują na architekturę, z którą będą mogli się utożsamiać. Potrzeba nam projek-
tów tej rangi, co „30 St Mary Axe” zaprojektowany przez Normana Fostera – wieżowiec znajdują-
cy się w City of London, głównej dzielnicy finansowej Londynu, znany też pod nazwą Swiss Re lub
Gherkin. Mający 40 pięter i 180 m wysokości „ekologiczny budynek” stał się znakiem rozpoznaw-
czym i wizytówką Londynu. Ponadto, jego stożkowaty kształt zmniejsza zjawisko przeciągów wy-

stępujące zwykle wokół wieżow-
ców. 

Nic dziwnego, że budynek zo-
stał nagrodzony wielokrotnie,
otrzymał m. in. prestiżową Na-
grodę Stirlinga przyznawaną
przez Królewski Instytut Archi-
tektów Brytyjskich.  Czy coś stoi
na przeszkodzie, by wprowadzać
podobne rozwiązania w Warsza-
wie? 

Brak rozpoznawalnej architek-
tury to nie jedyny problem w naszym mieście. Prawdziwą zmorą warszawiaków (zwłaszcza zmo-
toryzowanych) są korki. Co gorsza, wcale nie zanosi się na szybką poprawę tego stanu rzeczy. Z ko-
munikacją wiążą się kolejne sprawy. Jedną z nich jest niedostateczna liczba skrzyżowań bezkolizyj-
nych. Do tego dochodzi źle zsynchronizowana z potrzebami ruchu sygnalizacja świetlna, brak al-
ternatywnych rozwiązań dla ruchu samochodowego, niedostatek miejsc parkingowych. Listę moż-
na wydłużać w nieskończoność. 

Dodać do niej trzeba zanieczyszczenie powietrza, czego efektem jest dający się we znaki miesz-
kańcom smog. Brakuje przejrzystej polityki władz miasta w odniesieniu do komunikacji miejskiej.
Zlikwidowano część połączeń pomiędzy poszczególnymi dzielnicami, a nawet w obrębie tej samej
dzielnicy. Przykładem – Mokotów, gdzie połączeń autobusowych pomiędzy Górnym Mokotowem
i Dolnym jest naprawdę niewiele. 

Problemów w Warszawie nie brak. Niektóre są wynikiem zaszłości historycznych. Historia, jak
wiemy, nie była dla nas łaskawa. Niewiele miast przeżyło podobną hekatombę, jaką zgotowano War-
szawie. Z wielkim mozołem, wysiłkiem narodu została odbudowana z gruzów. Stolica nie ma
wszakże  szczęścia do zarządców. W przeszłości byli to namiestnicy obcych mocarstw. Dziś mamy
do czynienia z kastą upolitycznionych, „teflonowych” urzędników, po których trudno spodziewać
się poczucia zwykłej, ludzkiej przyzwoitości. Wszelka odpowiedzialność za decyzje spływa po nich,
jak woda po wspomnianym teflonie. 

Czy można się dziwić, że królowa naszych rzek – Wisła jest wciąż odcięta od reszty miasta, za-
miast stanowić jego integralną część i atrakcję dla mieszkańców i turystów? Tym bardziej nie dzi-
wi, że w Warszawie mieszkanie jest wciąż luksusem, na który pozwolić sobie może niewielu. W tej
dziedzinie zaniedbania, a może świadome działania faworyzujące kosztowne budownictwo dewe-
loperskie ciągną się od lat. Wciąż brak jest programu wspomagającego budowę tanich mieszkań w
stolicy, tak bardzo oczekiwanego przez młodych ludzi. 

Z pewnością, da się lubić Warszawę, jednak wciąż jest jakieś „ale”. Warto pamiętać, że to my sa-
mi mamy wpływ na to, kto w naszym imieniu będzie zarządzał miastem, a w każdym razie może-
my mieć taki wpływ, podejmując właściwe decyzje wyborcze. Może wtedy złe doświadczenia
mieszkańców i coraz powszechniejsze przekonanie, że Warszawa jest źle zarządzana, ustąpią miej-
sca zadowoleniu. Będziemy mogli zaśpiewać jak w piosence: 

Warszawa da się lubić,
Warszawa da się lubić,

tu szczęście można znaleźć,
tutaj serce można zgubić.

Wiadoma rzecz stolica
i każde słowo zbędnem
i w ogóle, i w szczególe,

i pod każdem innem względem...

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Warszawa da się lubić?

„Z pewnością, da się lubić War-
szawę, jednak wciąż jest jakieś
„ale”. Warto pamiętać, że to my
sami mamy wpływ na to, kto w
naszym imieniu będzie zarzą-
dzał miastem, a w każdym razie
możemy mieć taki wpływ”

28 stycznia: Rozpoczął się Chiński Rok Koguta 
(28 stycznia 2017-15 lutego 2018)
Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku!

LIMERYK OKOLICZNOŚCIOWY
Raz po ksiutach Danuta w Prabutach

Szła napruta, bez buta, jak struta.
Widać kura domowa
Lubi też zabalować,

Zwłaszcza wtedy gdy trwa Rok Koguta.

PAN FRYDERYK I MARY
Pan Fryderyk, choleryk z Madery,

Wpadał w szał, żonę prał, gdy grał w kiery.
Chociaż dbał o maniery,

Gdy pił cherry, był szczery:
- Znów grasz, Mary, jak cztery litery! 

ŻONA JOHNA I JERRY
John, śmierć czując, rzekł żonie w San Diego:

- Jeśli umrę, to wyjdź za Jerry’ego.
Żona sensu nie widzi.

- Przecież go nienawidzisz!
Mąż konając, rzekł: Właśnie dlatego.

PAN WALERY, EMERYT
Pan Walery, emeryt spod Pucka

Pijał z wódką likiery, rzecz ludzka.
Płynąc łódką w zatoce,

Trzeźwiał trzy dni i noce.
Powiem krótko: stąd szmery ma w płuckach.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

W PREZENCIE NOWOROCZNYM: 
CZTERY LIMERYKI

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Taka impreza jest tylko
raz w roku. Bieg, łyżwy i
rower, czyli trzy w jednym.
Warszawski Triathlon Zi-
mowy tradycyjnie wzbu-
dził olbrzymie zaintereso-
wanie. Na Stegnach wy-
startowała rekordowa
liczba 59 drużyn oraz 150
osób indywidualnie. 

Rywalizacja rozegrała się naj-
pierw w biegu terenowym (4
km), a potem w jeździe na łyż-
wach (2 km) i na rowerze (10
km). Najlepsi indywidualnie
okazali się Tomasz Szala (AirBi-
ke) oraz Ewelina Pisarek (Ewel-
Sport Team). Drużynowo wy-
grał Legion Serwis ActiveJet w
składzie Sebastian Polak, Sławo-
mir Chmura i Piotr Skarżyński.
28. Warszawski Triathlon Zimo-
wy został zorganizowany przez
Stołeczne Centrum Sportu Ak-
tywna Warszawa oraz Poland
Bike przy współpracy z Fundacją
Sport.

– To jedyna taka impreza nie
tylko w Polsce, ale także w Euro-
pie – podkreślił współorganiza-
tor Warszawskiego Triathlonu
Zimowego, Grzegorz Wajs z fir-
my Poland Bike. – Ten triathlon

to coś więcej niż zwykła impreza
sportowa. Wszyscy uczestnicy
wykazali się niezwykłą ambicją
i sportowym charakterem. Każ-
dy z nich okazał się prawdziwym
twardzielem.

Pasjonujący był finisz rywali-
zacji indywidualnej. Drugi
przed rokiem Tomasz Szala
(AirBike) minimalnie wyprze-
dził broniącego tytułu Bartosza
Banacha (Torus Apteka Gemini
Gdańsk), który w Warszawskim
Triathlonie Zimowym zwycię-
żał już pięć razy. Trzeci na me-
cie uplasował się Piotr Małek
(KK Cyklon Warszawa). Wśród
kobiet najlepsza okazała się
Ewelina Pisarek (EwelSport Te-
am), wyprzedzając Agnieszkę
Zych (Absolute Bikes RedIngo
Team) i Natalię Śliwińską (Bel-
ta Team Gdańsk). 

Rywalizację indywidualną po-
przedziła drużynowa. W rekor-
dowej stawce 59 zespołów
triumfował Legion Serwis Acti-
veJet (Sebastian Polak, Sławo-
mir Chmura, Piotr Skarżyński),
przed ActiveJet Mapei (Michał
Bernardelli, Jarosław Chojnac-
ki, Marcin Michalczewski) i Me-
dia Creation BDC Legia (Eweli-

na Pisarek, Bartosz Chojnacki,
Norbert Banaszek).

Amatorzy jazdy na rowerach
nie mogą narzekać na nudę. Dla
nich kolejną okazją do rywali-
zacji będzie zbliżający się Zimo-
wy Poland Bike Marathon. Nowy
cykl wyścigów, organizowany
przez Grzegorza Wajsa, zagości
w trzech podwarszawskich miej-
scowościach. Zimowy Poland Bi-
ke Marathon wystartuje 12 lu-
tego w Markach. Tydzień póź-
niej 19 lutego zawita do Niepo-
rętu. Finał odbędzie się 5 marca
w Kobyłce. 

Grasz w brydża, żyjesz dłużej bez Alzheimera – to motto, które było przez dziesięć
lat inspiracją organizacji i realizacji Turnieju Brydża Sportowego w Mistrzostwach
Ursynowa o Puchar Burmistrza. Właśnie nastąpiło podsumowanie dziesiątych
mistrzostw. 

Nastąpiło ono W dniu 31.01.2017 r., w Centrum Sportów Umysłowych Warszawskiego Związku
Brydża Sportowego przy ul. Polinezyjskiej 10, a odbyło się z udziałem burmistrza Ursynowa Roberta
Kempy. Mistrzostwa 2016 były zaiste rekordowe! W 12 turniejach uczestniczyło 1434 zawodniczek i
zawodników, a 335 spośród sklasyfikowanych wypełniło normy regulaminowe. Tytuł Mistrza Ursynowa
i Puchar Burmistrza zdobył Maciej Kalita, a wicemistrzami ex aequo zostali Andrzej Kondeja i
Zbigniew Skibicki. Najlepszym zawodnikiem z Ursynowa został Roman Krzemień, a najlepszą
zawodniczką, kolejny raz z rzędu, Irena Chodorowska. 

Laureaci, oprócz pucharów, otrzymali długofalowe nagrody pieniężne i upominki ufundowane przez
Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu i Dział Marketingu Casinos Poland. W swoim wystąpieniu
burmistrz podziękował organizatorom i sędziom za wzorowe prowadzenie Mistrzostw i ogłosił
inaugurację rozgrywek w 2017 roku.

S t a n i s ł a w  W z o r e k
K i e r o w n i k  S e k c j i  B r y d ż a  N O K

NNaa zzddjjęęcciiuu oodd lleewweejj:: MMiicchhaałł KKaalliittaa,, AAnnddrrzzeejj KKoonnddeejjaa,, RRoommaann KKrrzzeemmiieeńń,, MMaacciieejj KKaalliittaa,, ZZbbiiggnniieeww
SSkkiibbiicckkii,, IIrreennaa CChhooddoorroowwsskkaa,, BBuurrmmiissttrrzz UUrrssyynnoowwaa RRoobbeerrtt KKeemmppaa,, ZZeennoonn DDaaggiieell oorraazz bbyyłłyy mmiissttrrzz śśwwiiaattaa
JJaannuusszz PPoołłeećć..

Podsumowanie X Mistrzostw Ursynowa w Brydżu Sportowym 
FOTO MICHAŁ SŁOWIŃSKI

28. Warszawski Triathlon Zimowy na Stegnach
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel.: 668 681 911

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
663 271 508

POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

SZYBKA i elastyczna pożyczka.
Dzwoń lub sms: 668 681 911

POLSKA SZKOŁA PLAKATU -
oprawione dzieła znanych

grafików - doskonały prezent,
603 116 405

SPRZEDAM antyki stylowe:
serwantka, mała komoda
angielska, biblioteka
dwudrzwiowa, 515 923 702

SKUP książek, każda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd,

606 900 333

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

MAGAZYN - prod. 400 m2,
granica Ursynowa - Piaseczno, 
513 983 658

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

matury, gimnazjalne, 605 783 233

PIERWSZE dwa (z siedmiu)
bliźniaki. Segment o pow.użytk.
147 m2, ogród 500 m2. Stan
deweloperski, Stara Iwiczna
(Łaziska). Tel: 606 661 278,
www.osiedleambrozji.pl. Jeszcze
w promocyjnej cenie.

SPRZEDAM dom w Powsinie,
667 581 419

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

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

Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz drogą

mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Mieszkania:
!Kabaty, 42 m2, 1 pok. 

z oddzielną widną kuchnią, do
remontu, 601 720 840

!Kabaty, 105 m2, 4 pok., dobry
standard, dobra cena, 601 720 840,

!Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, 
do wejścia, Cena 630 tys. zł., 
601 720 840

!Ursynów, 2  pok. 32 m2, do
wejścia, dobry standard, blok 
z windą, 601 720 840

!Wilanów, 2 pok. 59 m2,
OKAZJA! Wysoki standard, taras,
świetna cena tylko 490 tys. zł, 
601 720 840

Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec

k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840, 

! Pół bliźniaka na działce 450
m2, dobry standard, do wejścia,
blisko metra, dobra cena, 
601 720 840, 

! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie, 
601 720 840

! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840

! Segment 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. 
Cena -  1 450 tys. zł, 601 720 840

! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840

!Zalesie G. 350/3000 m2,
ładny dom na pięknej działce 
w świetnej cenie, 601 720 840

Działki:
!Działka Konstancin-

Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

!Działka Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 300 tys. zł,.
601 720 840

Do wynajęcia:
!Konstancin - do wynajęcia

dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. 
Cena 10 000 zł., tel. 601 720 840

!Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

Lokale handlowe:
!Ursynów, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
601 720 840, 

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

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

apartamentów, domów,
rezydencji,

niezabudowanych działek
gruntu w południowej części

Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,

Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 
“Van Der Zal” pilnie
poszukuje mieszkań

dwupokojowych,
trzypokojowych i

czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

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

APTEKA w Piasecznie zatrudni
kierownika, 502 264 503

FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów i na 1/2

etatu administratora/kę. Mile
widziani także sprawni

renciści i emeryci, 
605 613 451

PANIĄ do pracy w sklepie
ekologicznym, sklep przy 
ul. Puławskiej w Mysiadle, 
603 68 65 61

PILNIE POSZUKUJĘ osób do
sprzątania bloków, chodników i
terenów zielonych na Ursynowie,
609 461 953; 724 318 220

PRALNIA na Ursynowie i w
Piasecznie zatrudni 2 kobiety. 
Tel: 575 942 929

Zespół Szkół Publicznych w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni od zaraz na zastępstwo
na stanowisko pomocy kuchennej
(możliwość zatrudnienia na stałe).
CV proszę przesyłać na adres e-
mail:  kamil.szymanski@zspwmy.
edu.pl, telefon kontaktowy - 
(22) 462 85 44.

ANTENY, 603 375 875

ALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DEZYNSEKCJA, pluskwy, 
606 652 601

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 603 375 875
ELEKTROAWARIA, 

507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507 153 734

FRANSAT 
509 610 850

GLAZURA, remonty, 
796 664 599

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

602 301 214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MALOWANIE, gładź, 
505 73 58 27

MALOWANIE, gładź, remonty,
507 120 438

MALOWANIE, referencje, 
722 920 650

MALOWANIE, szpachlowanie,
ocieplanie poddaszy, 513 137 581

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

AAA NAPRAWA piekarników,
kuchenek mikrofalowych,
ceramicznych i indukcyjnych,
odkurzaczy, 604 660 792

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

502 288 514

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, 
itp. 608 303 530

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

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

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

TELEWIZORY, 501 829 771

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

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

TTym rym r azazem nieco łatwieem nieco łatwie jj
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje AAnnddrrzzeejj WWoojjaakkoowwsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 44 lluutteeggoo,, 1199..0000:: Te-
atr anglojęzyczny Uniwersyte-
tu Warszawskiego “The Cheer-
ful Hamlets” zaprasza na sztu-
kę Petera Shaffera pt. “Black
Comedy”. Wstęp wolny. Uwa-
ga! Przedstawienie w języku
angielskim.

NNiieeddzziieellaa,, 55 lluutteeggoo,, 1166..0000:: Po-
południe Muzyczne z cyklu
“Tam, gdzie gra muzyka”. Kon-
cert pn. “Muzyka słowiańskich
baśni”. Wyk. Witold Vargas (per-
kusja), Jacek Żelazek (tambu-
ryn), Bogdan Kupisiewicz (tam-
buryn, mandolina, flety). Kon-
cert dla całej rodziny, łączący cie-
kawy repertuar z porcją wiedzy
o muzyce i instrumentach mu-
zycznych. Wstęp wolny.*

WWttoorreekk,, 77 lluutteeggoo,, 1188..0000:: Gale-
ria Domu Sztuki zaprasza na
otwarcie wystawy artystycznych
zdjęć wykonanych telefonami
komórkowymi “Photophone Art
2”. Współorganizatorzy wysta-
wy: Michał Kubiak i Janusz Ka-
sprzak.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii - Klubu Seniora (Pięcio-
linii 10, 22 643 02 10) i Modelar-
ni Lotniczej (Służby Polsce 1, 22
643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na koncert gru-
py Czerwony Tulipan, który od-
będzie się 12 lutego o godzinie

18. Wstęp na wydarzenie jest
wolny, bezpłatne wejściówki do
odbioru w biurze placówki od
środy 8 lutego od godziny 18:00.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

55 lluutteeggoo ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz.. 1188
- Koncert Operetka z humorem
“przeBOYE i jej czułe słówka...”
Słowo - Piotr Stanisław, tenor -
Paweł Wytrążek, sopran - Doro-
ta Makulec, piano - Piotr Żukow-
ski. Zaproszenia do odbioru w
DK Imielin od 1.02.(środa) od
godz. 18

Warsztaty Rockowe iM Gra-
nie “Zima 2017 - 5 dni po polsku”
od 13 do 17 lutego w godz. 17 -
20. Ćwiczenia w grupach i ra-
zem z profesjonalnymi muzyka-
mi: wokal - Aleksandra Chludek,
perkusja - Dariusz Świechowski,
gitara elektryczna - Piotr Bajus,
gitara basowa - Andrzej Perwia-
stek Potęga.

1177 lluutteeggoo((ppiiąątteekk)) 1188,,3300 na za-
kończenie iM Rock Koncert z
udziałem uczestników warszta-
tów. info: imrockscena.pl, Mał-
gorzata Wiercińska 504 70 30
87

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0022..0022,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
- Wernisaż wystawy  malarstwa
Eugenii Wierzbickiej “Z pędzlem
i paletą w wędrówce po Polsce”

0099..0022,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
- Pokaz filmu dokumentalnego
pt. “Świadek czasu pogardy” z
udziałem Bohaterki p. Aliny Dą-

browskiej i reżysera Andrzeja
Machnowskiego

KKlluubb JJAARR 
uull.. KKoońńsskkii JJaarr 66 

TTeell.. 778899 005522 882233

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

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0022..0022 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
drem Kamilem Kopanią w cyklu
W trosce o dziedzictwo przeszło-
ści pt.: “Mogilno, Czerwińsk,
Kruszwica i Tum pod Łęczycą,
czyli odkrywanie i restauracja
romańskich kościołów”

0077..0022 - wwttoorreekk - spotkanie z
drem Piotrem Laskiem w cyklu
Inaczej o sztuce pt.: “Dyskretny
urok burżuazji. Sztuka drugiej
połowy XIX wieku”

0099..0022 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu Miles Polonus, czyli tajem-
nice, wzloty i upadki staropol-
skiej szkoły wojennej pt.: “Świe-
cino. Zapomniany tryumf”

1144..0022 - wwttoorreekk - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Opowieści o miło-
ściach pt.: “Miłosne cierpienia
młodego Wertera i jego twórcy”

1166..0022 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
p. Markiem Wołoszyńskim w cy-
klu wieczorów czwartkowych
pt.: “Świat Gór Świętokrzyskich”

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

VAGABUNDUS
NNiieeddzziieellaa 0055..0011..22001177 ((LLee-

ggiioonnoowwoo))
Wycieczka piesza po histo-

rycznych obiektach Legiono-
wa (około 13km). W planach
zwiedzanie Muzeum Histo-
rycznego (wstęp bezpłatny).
Możliwość potwierdzania
punktów do Odznaki Tury-
styki Pieszej PTTK oraz Od-
znaki Imprez na Orientację
PTTK.

Trasa wycieczki będzie
przechodzić przez punkty na-
niesione na mapy, linki do
których są opublikowane w
komunikacie o wycieczce na
stronie internetowej Klubu.

Wyjazd poc. SKM linii S3
ze stacji W-wa Lotnisko Cho-
pina o 09:24, W-wy Służe-
wiec o 09:28, W-wy Rako-
wiec o 09:32, W-wy Zach. o
09:40, W-wy Centr. o 09:45,
W-wy Wsch. o 09:53, W-wy
Praga o 09:59. Przyjazd do
Legionowa o 10:15. Zbiórka
na stacji Legionowo po przy-
jeździe pociągu.

Powrót pociągiem SKM ze
stacji Legionowo lub Legio-
nowo Piaski. Bilety ZTM na 2
strefę.

PPrroowwaaddzzii Paweł Rozwa-
dowski (pawrozik@gma-
il.com).
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