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Burmistrz ocenia rok
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P ojechałem trochę Ferdynan-
dem Kiepskim w tytule, żeby
stałym zwrotem ze znanego

telewizyjnego sitcomu jak najle-
piej trafić do Czytelnika, karmione-
go na co dzień serialową sieczką.
Taki czas bowiem, że więcej się ga-
da niż robi, a gdy się siedzi z zało-
żonymi rękami, to najłatwiej przy-
bierać profesorski ton. Bo nawet w
równorzędnej na pozór dyskusji
jeden by najchętniej pouczał dru-
giego. Tu od razu przypomina się
stary dowcip o zasadniczym po-
dziale Polaków na dwie grupy: na-
uczycieli („Ja pana nauczę!”) i taj-
nych agentów ( „Pan mnie nie
zna!” albo „Pan nie wie kim ja je-
stem!”).  

K ilka miesięcy temu nawet
Kościół – w zasadzie nama-
wiający do darzenia bliź-

niego szacunkiem – nie protesto-
wał, gdy osoba będąca ustami rzą-
du plotła, że Sąd Najwyższy to jest
zwykła „grupa kolesi”, a obrady
Trybunału Konstytucyjnego nale-
ży traktować jako niezobowiązu-
jące spotkanie przy kawie i cia-
steczkach. Ostatnio zaś sam mar-
szałek Sejmu, w całym swoim ma-
jestacie, dał do zrozumienia nielu-
bianemu posłowi – paszoł won i
zamknij pysk, bo ja tu rządzę. Jed-
nocześnie na forum sejmowym do-
szło nawet do fizycznych starć i
ponoć są dowody, że po konfronta-
cji posła Pawła Olszewskiego z po-

słem Markiem Suskim (sztuka
walki typu full contact) ten drugi
poszedł na deski. Przy okazji były
prezydent RP Bronisław Komo-
rowski wyraził satysfakcję, iż jed-
na z posłanek partii rządzącej
czmychała z Sejmu pod eskortą
policji państwowej. Nic to jednak,
skoro skaczących sobie do oczu
parlamentarzystów i chociaż po
części usatysfakcjonowanego Bro-
nisława Komorowskiego stojący
pod Sejmem tłum zapewniał wie-
lokrotnie, że jeszcze Polska nie zgi-
nęła. Nie ma więc się co martwić,
chociaż starszym przedstawicie-
lom mass mediów przypomniała
się w tych dniach obowiązkowa i
niesłychanie bezwzględna weryfi-
kacja dziennikarzy w stanie wo-
jennym, wprowadzonym w grud-
niu 1981 przez Wojciecha Jaru-
zelskiego i spółkę. A wszystko przez
to, że w minionym tygodniu pa-
nom i paniom redaktorom straż
marszałkowska w Sejmie zamknę-
ła nagle drzwi przed nosem, by
otworzywszy je trzy dni później,
wpuszczać już tylko niektórych. 

Biedni funkcjonariusze w
mundurach, zmuszani do
przepędzania a to pętają-

cych się po kuluarach sejmowych
żurnalistów, a to posłów, których
pan marszałek (albo inne naczal-
stwo) nie darzy akurat sympatią –
sami wpadali w histerię, tłuma-
cząc chociażby dziennikarskiej ho-
łocie przy kamerach, że w Polsce
pracuje się tylko od poniedziałku
do piątku. Bo w sobotę i niedzielę to
już tylko siusiu, paciorek i spać? –
chciałoby się zapytać takich mędr-
ców. Myślę jednak, że jeszcze nie
jest tak źle. Na razie bowiem odsu-
wa się na bok pojedynczych dzien-
nikarzy, a Jaruzelski bynajmniej
się w 1981 nie opierniczał i po pro-
stu zamykał całe redakcje. 

P ostęp techniczny jest braci
dziennikarskiej na rękę.
Ostatnie wydarzenia sejmo-

we dowiodły, że nawet po usunięciu
profesjonalnych mikrofonów i ka-
mer można przeprowadzać całkiem
udane bezpośrednie transmisje za
pomocą telefonów komórkowych,
co pokazała sprawnie zastępująca
reporterów grupa posłów opozycji,
która okopała się w głównej sali ob-
rad, protestując przeciwko samo-
dzierżawiu Pana Marszałka. Przy
okazji ci posłowie dowiedli słuszno-
ści „deregulacyjnych” inicjatyw nie-
dawnego ministra sprawiedliwości
Jarosława Gowina. Przypomnę, że
reprezentujący jeszcze rząd całkiem

innej opcji niż obecna Jarosław Mą-
dry doprowadził do otwarcia co naj-
mniej kilkudziesięciu zawodów, od
trenera sportowego po prawnika –
a już profesja dziennikarska była
klasycznym przykładem wymyka-
nia się jakiejkolwiek regulacji i to
się potwierdziło w całej rozciągło-
ści właśnie teraz. Podobno po bra-
wurowej transmisji „komórkowej”
z Sejmu TVN chce dać posłance Jo-
annie Musze stałą reporterską fu-
chę, ponieważ to kobita wystarcza-
jąco ładna i wygadana, a do tego ob-
cykana w obsłudze smartfona na-
wet lepiej niż Adam Michnik w na-
grywaniu przyjaciół zwykłym ma-
gnetofonem. 

J akoś tak się porobiło, że idąc
za przykładem z sejmowej
góry, zaczęli sobie skakać do

oczu również ursynowscy radni.
Niezależnie od oficjalnego podzia-
łu politycznego potworzyły się no-
we koterie i kliki, a w zawieszeniu
pozostaje odwołanie Teresy Jur-
czyńskiej-Owczarek z funkcji ogar-
niania stada radnych i w tych wa-
runkach nawet nie ma się komu w
ratuszu przy alei KEN 61 porząd-
nie odszczeknąć. Współczuję bur-
mistrzowi Robertowi Kempie, któ-
ry – na szczęście – zamiast oglądać
się na polityczne rozgrywki, po
prostu robi swoje. Co ciekawe,
wzięła się również ostro do roboty

pani prezydent Hanna Gronkie-
wicz-Waltz. Po pozbyciu się zasła-
niającego jej horyzont wielkim
brzuchem Jarosława Jóźwiaka już
nie próbuje się zastępować we wsz-
stykim podległymi sobie urzędni-
kami (zrobię wszystko, tylko daj-
cie mi ludzi) i dobrze, że rozgoni-
ła np. ekipę Biura Gospodarki Nie-
ruchomościami na cztery wiatry.
Tyle że wyrządzonych przez BGN
wielomilionowych (a chyba na-
wet miliardowych) szkód już nie
da się naprawić. No cóż, mówili-
śmy po dobroci przez tyle lat, że
twierdzenia szefów BGN, iż repry-
watyzacja w Warszawie postępu-
je zgodnie z prawem, można mię-
dzy Bajki włożyć...

T ymczasem jednak w stolicy
robi się nerwowo nie tylko z
uwagi na polityczne zamie-

szanie, demonstracje i strajki, lecz
przede wszystkim z powodu sku-
mulowania różnego rodzaju mo-
dernizacji i remontów. Miasto jest
zakorkowane na amen, a już głów-
ny wyjazd na południe, czyli Pu-
ławska i mająca po jednym pasie
ruchu w każdą stronę, bezwstydnie
wąziutka Droga Krajowa nr 79 ku
Górze Kalwarii doprowadzają kie-
rowców do rozpaczy. Panie były
burmistrzu Piaseczna Józefie Za-
lewski! Już w 2002 gwarantował
pan, że w ciągu najdalej pięciu lat
za pieniądze unijne powstanie tam
nowoczesna dwupasmówka. A tu
wciąż mamy drogę jak za króla
Ćwieczka. 

M imo wszystko – życzę
wszystkim radosnych
świąt Bożego Narodze-

nia, a co do Nowego Roku, to mam
po trosze dwuznaczną propozycję:
odkorkować!

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  

PP yy ss kk oo ww aa ćć  ––  tt aa kk ,,  aa  rr oo bb ii ćć  nn ii ee  mm aa  kk oo mm uu .. .. ..PP yy ss kk oo ww aa ćć  ––  tt aa kk ,,  aa  rr oo bb ii ćć  nn ii ee  mm aa  kk oo mm uu .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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Burmistrz Ursynowa Robert Kempa ocenia mijający rok

Inwestycyjny gejzer nie gaśnie
MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO::

KKoońńcczzyy ssiięę rrookk 22001166,, wwiięęcc zzaappyy-
ttaamm:: cczzyy bbuurrmmiissttrrzz UUrrssyynnoowwaa
mmoożżee bbyyćć zz mmiijjaajjąąccyycchh 1122 mmiieessiięę-
ccyy  zzaaddoowwoolloonnyy??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Zdecydo-
wanie tak. Choć nie wszystko z
zaplanowanych rzeczy udało się
wykonać , to jednak tegoroczna
realizacja budżetu inwestycyj-
nego może naprawdę sprawiać
satysfakcję. A przypomnę, że w
poprzednich latach właśnie in-
westycje na Ursynowie wyraź-
nie kulały. Tymczasem w 2016
pójdzie na nie w sumie ponad
50 milionów złotych. To jest z
pewnością od strony inwestycyj-
nej najlepszy rok od dłuższego
czasu. Co więcej, 2017 zapowia-
da się pod tym względem jeszcze
lepiej. I jeśli nawet czegoś jeszcze
nie udało się w 2016 roku zreali-
zować, to jesteśmy na takim eta-
pie przygotowań, jeśli chodzi o
projekty budowlane i zgody na
realizację określonych inwesty-
cji, że mogę z optymizmem pa-
trzeć w przyszłość. 

NNiieecchh ppaann bbuurrmmiissttrrzz wwoobbeecc
tteeggoo pprrzzyyppoommnnii nnaajjwwaażżnniieejjsszzee
ddookkoonnaanniiaa iinnwweessttyyccyyjjnnee tteeggoo
rrookkuu......

Na pierwszym miejscu jest
przebudowa ulicy Baletowej,
dzięki czemu po 40 latach ocze-
kiwania okoliczni mieszkańcy
mogą korzystać z obsługi komu-
nikacyjnej za pomocą autobusu.
Z drobniejszych rzeczy na Zie-
lonym Ursynowie wymieniłbym
położenie kilkuset metrów chod-
nika na ulicy Karczunkowskiej,
co wydawało się czymś niemoż-
liwym przez długie lata, więc
żartobliwie mogę tylko wyrazić
wdzięczność świętemu Judzie
Tadeuszowi, patronowi spraw
beznadziejnych, który musiał w
tym wypadku czuwać nad na-
mi. A tak już całkiem poważnie,
cieszy mnie pokaźna liczba zała-
twionych spraw, drobniejszych
niż duże wielomilionowe inwe-
stycje. A chodzi o sprawy, z któ-
rymi mieszkańcy borykali  się
każdego dnia, jak choćby brak
chodnika na krótkim odcinku w
pobliżu Areny Ursynów.

Dużo wysiłku włożyliśmy w
poprawę stanu bezpieczeństwa
na ulicach, a zwłaszcza bezpie-
czeństwa dzieci idących do szkół.
Udało się zapewnić lepsze oświe-
tlenie newralgicznych miejsc i
zadbać o przejścia dla pieszych.
To jest ciąg niekończących się
drobiazgów, na które nie zwraca
się od razu uwagi, ale które wy-
raźnie zwiększają komfort życia
w dzielnicy. 

Co do większych inwestycji,
to wypada jeszcze wspomnieć o
zaspokojeniu najróżniejszych po-
trzeb placówek oświatowych.
Nawet nie chcę myśleć, w jakiej
znaleźlibyśmy się sytuacji, gdy-
by w zeszłym roku nie udało się
pozyskać dodatkowych 35 mln
złotych na rozbudowę bazy
oświatowej, co wiąże się oczy-
wiście z wprowadzaną gwałtow-
nie przez panią minister Annę
Zalewską reformą edukacji,
przewidującą likwidację gimna-
zjów. Może sytuacja szkół ursy-
nowskich nie będzie w 2017 re-
welacyjna, ale na pewno nie mu-
simy obawiać się katastrofy.
Choć oczywiście żałuję, że na-
sze inwestycje w oświatę będą
niejako ratowały sytuację lokalo-
wą w szkołach zamiast popra-
wiać komfort nauki, a tak było-
by niewątpliwie, gdyby nie re-
forma oświaty.

CCoo jjeesszzcczzee wwaarrttoo wwyymmiieenniićć
ssppoośśrróódd wwaażżnnyycchh iinnwweessttyyccjjii??

Z pewnością rozpoczęcie ko-
lejnej budowy domów komunal-

nych przy Kłobuckiej. Nadto - po
wielu latach starań udało się po-
zyskać środki na budowę głów-
nego Domu Kultury w dzielni-
cy, który stanie na tyłach ratusza.
W ostatnich dniach otrzymali-
śmy zamienny projekt budow-
lany tej inwestycji, przewidujący
pewne oszczędności w stosun-
ku do projektu pierwotnego
sprzed kilku lat. Wszystko wska-
zuje na to, że jeszcze w tym roku
ogłosimy przetarg na budowę
tego niezwykle potrzebnego ur-
synowianom obiektu z salą
główną na 370 miejsc. 

JJaakk wwiieemmyy jjeeddnnaakk,, nnaa UUrrssyy-
nnoowwiiee mmaammyy rróówwnniieeżż ppoowwaażżnnee
iinnwweessttyyccjjee ooggóóllnnoommiieejjsskkiiee......

Ano właśnie, tego nie możemy
pominąć, a chodzi przede
wszystkim o budowę Szpitala
Południowego w rejonie Cen-
trum Onkologii. W poniedziałek
12 grudnia nastąpiło symbolicz-
ne wbicie pierwszej łopaty. Ma-
my też już opracowaną koncep-
cję zagospodarowania terenu
nad tunelem Południowej Ob-
wodnicy Warszawy. To miejsce
będzie w przyszłości jedną z wi-
zytówek Ursynowa, a nawet wi-
zytówek całej Warszawy. Jestem
przekonany, że wiele osób bę-
dzie chętnie przyjeżdżało do par-
ku, jaki powstanie w tym miej-
scu. To będzie przestrzeń na-
prawdę bardzo przyjemna dla
mieszkańców. 

DDoommyyśśllaamm ssiięę tteeżż,, żżee nniieemmaałłąą
uullggęę zzaarróówwnnoo mmiieesszzkkaańńccoomm
ddzziieellnniiccyy,, jjaakk ii pprrzzyyjjeezzddnnyymm
sspprraawwii ww pprrzzyysszzłłyymm rrookkuu uukkoońń-
cczzeenniiee pprrzzeejjaazzdduu oodd uulliiccyy ŁŁuukkaa-
sszzaa DDrreewwnnyy ww PPoowwssiinniiee ddoo RRee-
llaakkssoowweejj nnaa UUrrssyynnoowwiiee,, cczzyyllii
oottwwaarrcciiee cciiąągguu uulliicc NNoowwookkaabbaacc-
kkaa - RRoossnnoowwsskkiieeggoo......

Oczywiście, pozwoli to
wreszcie na wstrzymanie gęste-
go ruchu pojazdów wzdłuż
Skarpy Ursynowskiej, przesmy-
kiem Podgrzybków i Gąsek,
gdzie powróci dawne zacisze.
Nasi sąsiedzi z dzielnicy Wila-

nów już niemal ukończyli swój
odcinek wspomnianej arterii, a
my jesteśmy również na za-
awansowanym etapie i już pod-
pisaliśmy umowę z wykonawcą.
Zgodnie z umową zakończenie
prac jest przewidziane na 31
lipca 2017 roku. W sierpniu po-
winny zostać zapewne dopięte
wszelkie niezbędne formalności
i najprawdopodobniej 1 wrze-
śnia będzie już można tą drogą
z dwoma pasmami ruchu w
każdym kierunku pojechać. I
od razu ma ruszyć tamtędy linia
autobusowa. 

AA cczzyy ww jjaakkiimmkkoollwwiieekk ssttooppnniiuu
ppoossuunnęęłłaa ssiięę nnaapprrzzóódd sspprraawwaa kkoo-
lleejjnneeggoo ppoołłąącczzeenniiaa ddzziieellnniiccyy UUrr-
ssyynnóóww zz ddzziieellnniiccąą WWiillaannóóww,, cczzyy-
llii pprrzzeeddłłuużżeenniiaa uulliiccyy CCiisszzeewwsskkiiee-
ggoo ddoo uulliiccyy BBrraanniicckkiieeggoo??

Wiadomo, że zasadniczą
przeszkodą jest prywatna wła-
sność części gruntu na linii te-
go połączenia i wciąż trwają
negocjacje co do wykupu, a
jednocześnie jest procedowa-
na decyzja środowiskowa w
dzielnicy Wilanów. Na razie
różnimy się z właścicielką
wspomnianej działki, jeśli cho-
dzi o cenę, jaką mielibyśmy za-
płacić. 

AA ccoo bbęęddzziiee ww rreejjoonniiee ffoorrttuu bbęę-
ddąącceeggoo ppoozzoossttaałłoośścciiąą zz cczzaassóóww
ccaarrsskkiicchh??

W rejonie Anody, Dolinki
Służewieckiej i Nowoursynow-
skiej bodaj od 11 lat planowa-
na była inwestycja, której re-
alizacja rozpoczęła się w tym
roku.  Jesteśmy wstępnie umó-
wieni z inwestorem, że kilka
hektarów parku w tamtym
miejscu i droga dojazdowa sta-
ną się własnością miasta. Być
może uda się także w zacho-
wanej zabudowie fortu urzą-
dzić przykładowo filię biblio-
teki, która służyłaby mieszkań-
com Ursynowa. 

CCzzyy uuddaa ssiięę rróówwnniiee bbeezzkkoollii-
zzyyjjnniiee rroozzwwiiąązzaaćć ssppóórr wwookkóółł
pprrzzeeddłłuużżeenniiaa uulliiccyy BBeellggrraaddzzkkiieejj
ww cceelluu uummoożżlliiwwiieenniiaa ddoojjaazzdduu ddoo
oośśrrooddkkaa ddllaa wwssppiieerraanniiaa oossóóbb nniiee-
ppeełłnnoosspprraawwnnyycchh,, zzaarraazz zzaa uulliiccąą
SSttrryyjjeeńńsskkiicchh??

Ta droga powstanie nie tylko
z uwagi na potrzeby ośrodka.
Będzie to realizacja planu miej-
scowego zagospodarowania z
2007 roku. Koszty są wyższe
niż środki, jakie mamy na to za-
danie przewidziane w budże-
cie, więc jeszcze będziemy usta-
lać dokładny zakres robót stara-
jąc się uwzględnić jak najwięcej
uwag mieszkańców. Zwrócę
jednak uwagę na dwie kwestie.
Po pierwsze, żeby ośrodek
wsparcia niepełnosprawnych
mógł funkcjonować, musi być
do niego dojazd i było to wiado-
me już w 2014 roku. Po drugie,
tak jak ustaliliśmy wespół z
mieszkańcami, dalszego prze-
dłużenia Belgradzkiej aż do Pła-
skowickiej i Pileckiego nie bę-
dzie. Natomiast jeden z pasów
w każdym kierunku będzie
mógł posłużyć mieszkańcom
do parkowania aut. Podczas
spotkania z członkami Spół-
dzielni Mieszkaniowej Wyżyny
mieszkańcy narzekali na utra-
tę miejsc parkingowych po
przeprowadzeniu tamtędy Po-
łudniowej Obwodnicy Warsza-
wy, więc ten problem trzeba
będzie jakoś rozwiązać. Doty-
czy to w szczególności osiedla
Kazury. 

PPrrzzeezz ccaałłyy rrookk wwcciiąążż ssiięę mmóówwii-
łłoo oo kkoommpplliikkaaccjjaacchh zz iinnwweessttyyccjjąą
oośśwwiiaattoowwąą pprrzzyy uull.. ZZaarruubbyy.. JJaakk
ttoo wwyygglląąddaa oobbeeccnniiee??

Rada Warszawy uchwaliła 17
listopada miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego
obejmujący właśnie ten teren.
Toczą się rozmowy w sprawie
działek, które miasto miałoby
ewentualnie do zamiany z pry-
watnym właścicielem części
wspomnianego terenu. Grunt,
który jest od 22 lipca 2016 roku
naszą własnością, będzie odpo-
wiednio zagospodarowany -
bez względu na to, czy dojdzie-
my do porozumienia z dewelo-
perem, czy też nie. Na razie dys-
ponujemy gruntem o po-
wierzchni ok. 7000 metrów
kwadratowych. Możemy tam
zbudować 16-oddziałową szko-
łę podstawową i 8-oddziałowe
przedszkole. Jeśli dojdziemy do
porozumienia z deweloperem,
działkę uda się powiększyć do
ok. 11   000 metrów, co pozwo-
liłoby nam wybudować boiska
sportowe dla szkoły bliżej Lasu
Kabackiego. 

WW WWaarrsszzaawwiiee,, rróówwnniieeżż nnaa UUrr-
ssyynnoowwiiee,, nnaassttaałłaa mmooddaa nnaa zzwwęę-
żżaanniiee uulliicc.. CCzzyymm ppaann bbuurrmmiissttrrzz
jjeesstt tteejj mmooddyy zzwwoolleennnniikkiieemm??

To zależy od kategorii drogi.
Jeśli mamy do czynienia z dro-
gą o charakterze lokalnym, jak
na przykład ulica Cynamono-
wa, to zwężenie przejazdu dla
aut przynosi niewątpliwe uspo-
kojenie ruchu i poprawę bez-
pieczeństwa. W wypadku dróg
zbiorczych czy głównych, takich
jak aleja KEN lub ulica Stryjeń-
skich, moim zdaniem zwężeń
nie powinno się robić. 

CCzzyy dduużżoo ssppóółłddzziieellnnii mmiieesszz-
kkaanniioowwyycchh nnaa UUrrssyynnoowwiiee nniiee mmaa
jjeesszzcczzee pprraawwaa uużżyyttkkoowwaanniiaa wwiiee-
cczzyysstteeggoo zzaajjmmoowwaanneeggoo ggrruunnttuu??

To jeden z największych pro-
blemów Ursynowa, chociaż rok
2016 był akurat pod tym wzglę-
dem przełomowy. Ponad 13
hektarów terenów, użytkowa-
nych przez spółdzielnie, uzy-
skało lub jeszcze do końca roku
uzyska to prawo. A rysują się
kolejne możliwości ustanawia-
nia choć w pewnej części użyt-
kowania wieczystego co do
spółdzielń mieszkaniowych Wy-
żyny i Na Skraju. Mam też na-

dzieję, że po pewnych rozbież-
nościach uda się ustanowić to
użytkowanie na terenach, gdzie
nie ma roszczeń reprywatyza-
cyjnych - w SM Imielin. Tak na-
prawdę od pewnego czasu naj-
trudniej wyglądają rozmowy je-
śli chodzi o procedurę ustano-
wienia użytkowania wieczyste-
go w Spółdzielni Mieszkanio-
wej Stokłosy. O wiele lepiej to
się układa, jeśli chodzi o spół-
dzielnię Jary.  

AA nnaa jjaakkiimm eettaappiiee jjeesstt kkwweessttiiaa
wwłłaassnnoośścciioowwaa tteerreennuu bbyyłłeejj iinn-
wweessttyyccjjii rrzzeemmiieeśśllnniicczzeejj pprrzzyy CCyy-
nnaammoonnoowweejj,, zz bbuuddoowwlląą zzwwaannąą
FFoorrtteeppiiaanneemm??

Wprawdzie już w 2014 po-
przednie władze Ursynowa ogło-
siły, że miasto wygrało spór o
własność ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową Na Skraju, ale Naczelny
Sąd Administracyjny zweryfiko-
wał te komunikaty. Nie mamy
jeszcze uzasadnienia pisemne-
go wyroku, niemniej zamierza-
my wystąpić ze skargą kasacyj-
ną. O ile wiem, NSA powołał się
na względy społeczne, my nato-
miast opieramy się na przepi-
sach ustawy o gospodarce nieru-
chomościami. Inna sprawa, że
we wspomnianej już kwestii
ustanawiania użytkowania wie-
czystego ze spółdzielnią Na Skra-
ju współpracowało nam się do-
skonale - niezależnie od sporu o
Fortepian. 

ZZaappyyttaamm wwoobbeecc tteeggoo oo iinnnnyy
tteerreenn wwiieecczznneeggoo nniieeuużżyyttkkuu,, cczzyy-
llii aassffaallttoowwyy ppllaaccyykk zzaa KKooppąą CCwwii-
llaa,, kkttóórryy kkiieeddyyśś ssłłuużżyyłł jjaakkoo ppiieerrww-
sszzyy nnaa UUrrssyynnoowwiiee pprryymmiittyywwnnyy
kkoorrtt tteenniissoowwyy,, aa ppootteemm jjaakkoo aarree-
nnaa ddllaa sskkaatteebbooaarrddzziissttóóww.. CCzzyy
zznnoowwuu uucczzyynnii ssiięę ttaamm ccoośś ddllaa
ssppoorrttuu??

Na razie nie mamy planów do-
tyczących tego terenu. Gdy w ro-
ku ubiegłym spotkałem się z
przedstawicielami środowiska
skate’ów, deklarowali gotowość
przygotowania jakichś projek-
tów, ale jakby zapadła cisza. 

PPrrzzyysszzłłyy rrookk ttoo bbęęddzziiee cczzaass
zznnaacczząąccyycchh wwyyddaarrzzeeńń ww ddzziieell-
nniiccyy.. BBoo zz jjeeddnneejj ssttrroonnyy rruusszzyy nnaa
ppeełłnnyy ggwwiizzddeekk bbuuddoowwaa SSzzppiittaallaa
PPoołłuuddnniioowweeggoo,, zz ddrruuggiieejj zzaaśś bbęę-
ddzziieemmyy mmiieellii 4400-lleecciiee mmeeggaaoossiiee-
ddllaa UUrrssyynnóóww......

Mam tego świadomość, a
przyszłoroczny budżet inwesty-
cyjny na Ursynowie będzie bez
wątpienia imponujący, bo się-
gnie 92 milionów złotych, co
np. w porównaniu z 17 miliona-
mi zrealizowanymi w 2014 to
niebo a ziemia. A mówimy tyl-
ko o inwestycjach realizowa-
nych przez dzielnicę, a do tego
doliczyć należy podobne kwoty
w ramach inwestycji ogólno-
miejskich.

SSkkoorroo ww nnaajjbblliiżżsszząą pprrzzyy-
sszzłłoośśćć mmoożżeemmyy ssppoogglląąddaaćć zz ttaakk
wwiieellkkiimm ooppttyymmiizzmmeemm,, ppoo-
wwiieeddzzmmyy mmoożżee mmiieesszzkkaańńccoomm,,
kkiieeddyy zzoossttaanniiee ooddddaannyy ddoo uużżyytt-
kkuu wwssppoommnniiaannyy DDoomm KKuullttuurryy
zzaa rraattuusszzeemm??

Projekt umowy z wykonaw-
cą, którego wyłonimy w przetar-
gu przewiduje zakończenie prac
na przełomie sierpnia i września
2018 roku. 

DDzziięękkuujjee zzaa rroozzmmoowwęę ii żżyycczzęę
uuttrrzzyymmaanniiaa iinnwweessttyyccyyjjnneeggoo tteemm-
ppaa ww kkoolleejjnnyycchh llaattaacchh..

Dziękuję i korzystając z okazji
życzę wszystkim mieszkańcom
naszej dzielnicy, aby Święta Bo-
żego narodzenia przyniosły nam
spokój i radość, a Nowy Rok
niech obdaruje nas wszystkich
pomyślnością i szczęściem!
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W dniu 20 grudnia br. Ra-
da Gminy Lesznowola jed-
nogłośnie uchwaliła bu-
dżet na 2017 rok.  Budżet
z jednej strony jest bardzo
ambitny, z drugiej – reali-
styczny. Dochody wynoszą
177.982.300 zł, zaś wydat-
ki 172.007.300 zł. 

W przyszłym roku zaplano-
wano 82 zadania inwestycyjne

za kwotę 12.919.261 zł. Do naj-
ważniejszych należą budowa
wodociągów i kanalizacji, pro-
jekty i budowa dróg oraz pro-
jekt i budowa szkoły. Ponadto
znaczne kwoty z wydatków bie-
żących przeznaczone będą na
sfinansowanie lokalnego trans-
portu zbiorowego (jest to kwota
382.000 zł) oraz na remonty
dróg (400.000 zł). 

Wskaźnik planowanej łącznej
kwoty spłaty zobowiązań w la-
tach 2017-2025 kształtuje się na
poziomie od 4,60 proc. do 6,63
proc. przy dopuszczalnej możli-
wości 9,59 – 17,17 proc. W roku
2017 wskaźnik ten wyniesie 4,60
proc. przy dopuszczalnej możli-
wości 17,17 proc.

E l ż b i e t a  O b ł u s k a
S k a r b n i k  G m i n y  L e s z n o w o l a

Budżet Gminy 
Lesznowola 
na rok 2017 

O choince, prezentach, kolędach, opłatku i Mikołaju

Święta coraz bliżej ...
Chociaż pogoda za oknami
wcale na to nie wskazuje, to
jednak już za kilka dni obcho-
dzić będziemy święta Bożego
Narodzenia, czyli jedne z naj-
bardziej uroczystych i magicz-
nych dni w roku. Już w czwar-
tek, ubrani w odświętne stroje
będziemy wypatrywać na niebie
pierwszej gwiazdki, oznajmia-
jącej, że czas zasiąść do wiecze-
rzy wigilijnej.

Zanim to jednak nastąpi, przed nami
jeszcze kilka dni wzmożonej pracy, bie-
gania po sklepach, sprzątania, stroje-
nia domów i mieszkań, ale również czas
duchowego przygotowania i radosnego
oczekiwania na Boże Narodzenie.

Dwudziesty czwarty grudnia, mimo
że nie wlicza się do kanonu oficjalnych
dni świątecznych, to jednak wielu z nas
uważa go za ważny, jeśli nie najważ-
niejszy dzień w roku. Wszystko to za
sprawą wieczornej kolacji wigilijnej,
która przepełniona jest rodzinną
serdecznością i tradycjami przypomi-
nającymi nam o naszych przodkach i
korzeniach. Ponieważ żaden z ewan-
gelistów nie określił dokładnej daty na-
rodzin Chrystusa, od momentu soboru
Kościelnego z IV wieku przyjmuje się, że
Jezus narodził się właśnie w nocy 25
grudnia. Nic więc dziwnego, że dzisiaj
ta data kojarzy się już wyłącznie ze
świętami Bożego Narodzenia.

Dla każdego z nas Boże Narodzenie,
to czas szczególny. To nie tylko wspo-
mnienie tak istotnego wydarzenia reli-
gijnego, lecz także – a może nawet
przede wszystkim – czas spotkań z naj-
bliższą rodziną, której często nie wi-
dzieliśmy nawet przez cały rok. Coraz
częściej święta stają się też dla nas
ucieczką od codziennej gonitwy, cza-

sem wyciszenia, zadumy, refleksji i mo-
dlitwy... 

Podczas Wigilii gromadzimy się cały-
mi rodzinami, wypatrując pierwszej
gwiazdki, która jest symbolicznym na-

wiązaniem do Gwiazdy Betlejemskiej,
oznaczającej narodziny Jezusa. Później
dzielimy się opłatkiem i zasiadamy do
stołu, aby wspólnie spożywać świątecz-
ne potrawy. 

W zależności od regionu i tradycji
rodzinnych zestaw wigilijnych potraw
jest różny, ale zwyczajowo na wigilij-
nym stole powinny znaleźć się wszyst-
kie płody ziemi, a potraw powinno być
dwanaście. Do najbardziej typowych
należą: barszcz z uszkami, ryby przy-
rządzane na różne sposoby, z najbar-
dziej tradycyjnym karpiem smażonym
i w galarecie, kapusta z grochem, pie-
rogi z kapustą oraz kompot z suszo-
nych owoców. Zgodnie z polskim zwy-
czajem potrawy wigilijne powinny być
bezmięsne.

Zaraz po kolacji przychodzi czas na
to, na co zawsze najbardziej czekają
wszystkie dzieci – czas żeby zabrać się
za świąteczne prezenty skryte za pięk-
ną, pachnącą choinką. Choinka nie
jest jednak jedynie symbolem świąt.
Drzewo w wielu kulturach uważane
jest za symbol życia i odradzania się, a
także trwania i płodności. Tradycja sa-
mych choinek wywodzi się z Alzacji, to
tam zaczęto ubierać drzewa ozdobami
z papieru oraz jabłkami jako nawią-
zanie do rajskiego drzewa. Wielkim
zwolennikiem nowego zwyczaju był
Marcin Luter, dlatego też choinki bar-
dzo szybko stały się popularne w pro-
testanckich Niemczech. Do Polski cho-
inka dotarła na przełomie XVIII i XIX
wieku, w okresie zaborów przenieśli ją
na polskie tereny niemieccy protestan-
ci. Pierwszymi ozdobami choinkowy-
mi były ciastka, pierniki, orzechy oraz
własnoręcznie wykonane ozdoby z bi-
buły, papierów czy piór.

Prezenty pod choinkę przynosi we-
dle tradycji sam Święty Mikołaj, który
jak mówią różne legendy i bajki w
okresie świąt Bożego Narodzenia roz-
wozi dzieciom prezenty saniami cią-
gniętymi przez zaprzęg reniferów. We-

dług różnych wersji zamieszkuje wraz
z grupą elfów Laponię lub biegun pół-
nocny. Co ciekawe, obecny wizerunek
Mikołaja – czerwony płaszcz i czapka
– został opracowany stosunkowo nie-
dawno, bo w 1930 roku na zlecenie
koncernu Coca-Cola przez amerykań-
skiego artystę, Freda Mizena.

Po kolacji i rozpakowaniu wszyst-
kich prezentów, w wielu domach przy-
chodzi czas na wspólne odśpiewanie
kolęd. Pierwotnie były to radosne pie-
śni noworoczne, które współcześnie
przyjęły powszechnie formę pieśni na-
wiązującej do świąt Bożego Narodze-
nia. Utrzymywane najczęściej w kon-
wencji religijnej, początkowo wywo-
dzące się z tradycji ludowej, w później-
szym okresie komponowane również
przez wielu wybitnych autorów. Naj-
słynniejszą kolędą na świecie jest „Ci-
cha noc”, którą przetłumaczono na po-
nad 300 języków. 

Późnym wieczorem wierni licznie
udają się do kościołów, gdzie punktual-
nie o północy celebrowana jest uroczy-
sta msza święta zwana Pasterką. Udział
w tej szczególnej Eucharystii całych ro-
dzin jest najważniejszym elementem
świętowania dnia przyjścia Jezusa na
świat. Pasterka upamiętnia oczekiwanie
i modlitwę pasterzy zmierzających do
Betlejem. W każdym kościele ubiera się
w tym czasie szopkę Bożonarodzenio-
wą, najczęściej pod postacią makiety
przedstawiającej wnętrze stajni betle-
jemskiej w noc, gdy narodził się Jezus
Chrystus.

Wszystkim Czytelnikom w imieniu
całego zespołu życzę spokojnych, ro-
dzinnych, zdrowych i beztroskich świąt
Bożego Narodzenia. Do przeczytania
„Passy” już w nowym, 2017 roku.

L u K
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PPAASSSSAA:: GGrruuddzziieeńń ttoo cczzaass ppooddssuummoo-
wwaańń –– jjaakk oocceennii PPaann mmiijjaajjąąccyy rrookk ww ddzziiee-
ddzziinniiee kkuullttuurryy ??  

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Mam poczucie, że
2016 rok był bardzo udany, ponieważ
zorganizowaliśmy mnóstwo ciekawych
wydarzeń artystycznych. Kontynuowa-
liśmy sprawdzone przedsięwzięcia, ta-
kie jak Muzyczne Lato na Ursynowie,
Dzień Cichociemnych czy cykl letnie-
go kina plenerowego na Kopie Cwila.
Szczególnym powodzeniem cieszyły się
wydarzenia, które zapoczątkowaliśmy
w zeszłym roku: Tydzień Seniora, Ty-
dzień Narodowy (Hiszpański) czy choć-
by potańcówki, które stały się hitem la-
ta. W tym roku  zorganizowaliśmy je w
Parku przy Bażantarni oraz na Zielo-
nym Ursynowie – i to znakomicie wpły-
nęło na zwiększenie frekwencji. W ze-
szłym roku reaktywowaliśmy koncerty
muzyki klasycznej w kościele Wniebo-
wstąpienia Pańskiego, co było bardzo
dobrą decyzją. A w tym roku powróci-
liśmy do koncertów poezji śpiewanej
w kościele Ojca Pio. 

PPoojjaawwiiłłoo ssiięę tteeżż ssppoorroo nnoowwoośśccii ww
ooffeerrcciiee kkuullttuurraallnneejj –– cczzyy bbęęddąą kkoonnttyynnuu-
oowwaannee ww 22001177?? 

Jak widać, co roku proponujemy coś
zupełnie nowego, ale też wracamy do
sprawdzonych pomysłów zaniecha-
nych w poprzedniej kadencji. Przygo-
towywanie interesującego repertuaru
to przede wszystkim wyraz szacunku
dla mieszkańców Ursynowa, którzy
chcą korzystać z oferty kulturalnej na
wysokim poziomie. To także wynik ba-
dań  opinii publicznej, które przepro-
wadziliśmy w zeszłym roku. Wiemy z
nich, że ursynowianie mają bardzo
szerokie zainteresowania i oczekują
zróżnicowanych propozycji. Stąd też,
przygotowując program artystyczny,
staramy się, aby był ciekawy i warto-
ściowy, a także trafiał w gusta miesz-
kańców. Wprowadzając zupełnie nowe
przedsięwzięcia kulturalne, zwiększa-
my też krąg odbiorców, ponieważ wte-
dy nasza oferta trafia do osób, które
nigdy wcześniej z niej nie korzystały. W
tym roku zainaugurowaliśmy m. in.

Ursynowski Kalejdoskop Teatralny, a
także letnie koncerty muzyki klasycz-
nej w Parku Natolińskim oraz koncer-
ty chopinowskie przy fontannie na Ka-
batach. 

ZZwwiięękksszzeenniiee zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa ooffeerrttąą
kkuullttuurraallnnąą pprrzzyyggoottoowwyywwaannąą pprrzzeezz
uurrzząądd ddzziieellnniiccyy mmaa jjeeddnnaakk sswwoojjee wwaaddyy..
MMiieesszzkkaańńccyy ccoorraazz cczzęęśścciieejj sskkaarrżżąą ssiięę,,
żżee nniiee wwsszzyyssttkkiimm wwyyssttaarrcczzaa bbeezzppłłaatt-
nnyycchh kkaarrtt wwssttęęppuu.. CCoo zzaammiieerrzzaa PPaann zzrroo-
bbiićć ww tteejj kkwweessttiiii ?? 

Oczywiście, stanie w kolejkach po
karty wstępu na koncerty czy seanse
filmowe nie jest przyjemne, ale jedyną
alternatywą jest system elektronicz-
nych zgłoszeń. W pierwszym wariancie
o możliwości otrzymania karty wstępu
decyduje pierwszeństwo, a w drugim
łut szczęścia w losowaniu. Żaden z tych
systemów nie jest optymalny, dlatego
wymiennie stosujemy oba, przy czym w
spółdzielczych domach kultury – w Do-
mu Sztuki, NOK, Imielinie i Stokłosach
– występuje tylko system kolejkowy. Je-
śli, tak jak naszej sytuacji, repertuar jest
atrakcyjny, a wstęp darmowy, to liczba
chętnych zawsze będzie większa niż
liczba kart wstępu. Przykładowo na
koncert Stanisławy Celińskiej otrzyma-
liśmy sześć razy więcej zgłoszeń niż by-
ło dostępnych miejsc. Z jednej strony
więc jestem dumny, że oferujemy kultu-
rę na wysokim poziomie, która cieszy
się wielkim zainteresowaniem miesz-
kańców, z drugiej jednak zdaję sobie
sprawę, że nie mamy możliwości za-
pewnienia nieograniczonego dostępu
dla wszystkich. 

SSkkoorroo cchhęęttnnyycchh jjeesstt ttaakk wwiieelluu,, ttoo ppoo
ccoo uurrzząądd wwyyddaajjee oodd kkiillkkuu mmiieessiięęccyy nnaa
zzaacchhęęttęę UUrrssyynnoowwsskkii IInnffoorrmmaattoorr KKuullttuu-
rraallnnyy ?? 

Po pierwsze, trzeba pamiętać, że nie
wszystkie wydarzenia są aż tak oblega-
ne. Niekiedy można przyjść bez karty
wstępu. Dotyczy to w szczególności
wydarzeń plenerowych oraz koncer-
tów w kościołach, ale także niektórych
cykli w spółdzielczych domach kultu-
ry. Warto przypomnieć, że w otwar-
tych koncertach mogliśmy w tym roku
usłyszeć takie gwiazdy jak Perfect, Te-
de, Orkiestrę Kameralną Filharmonii
Narodowej, Orkiestrę Synfonia Viva
czy Chór Filharmonii Narodowej.  Po
drugie, nawet tam, gdzie zaintereso-
wanie jest duże, a liczba miejsc ogra-

niczona, wszyscy chętni powinni mieć
równy dostęp do informacji. Nasz In-
formator to krok we właściwym kie-
runku, dlatego tym bardziej się cie-
szę, że spotkał się z uznaniem miesz-
kańców. 

JJaakkiiee ppllaannyy nnaa pprrzzyysszzłłyy rrookk ?? 
Przyszły rok to przede wszystkim ju-

bileusz 40 – lecia Ursynowa. Wiele wy-
darzeń kulturalnych będzie do tej rocz-
nicy nawiązywać, w tym także Dni Ur-
synowa. Bardzo chciałbym, aby był to
rok aktywnej integracji społeczności lo-
kalnej i nasze działania będą zmierzać
w tym kierunku. Wyzwaniem będą tak-
że domy kultury tzn. uruchomienie
Dzielnicowego Ośrodka Kultury na Zie-
lonym Ursynowie przy ul. Kajakowej
oraz rozpoczęcie budowy Centrum Kul-
tury Ursynowa przy naszym ratuszu. 

PPooddssuummoowwuujjeemmyy rrookk.... aallee pprrzzeedd
nnaammii jjeesszzcczzee aażż ppiięęćć kkoonncceerrttóóww kkoollęę-
ddoowwyycchh......  

Rzeczywiście, w tym roku postano-
wiliśmy nawiązać także do ursynowskiej
tradycji rodzinnego uczestniczenia w
koncertach w okresie Bożego Narodze-
nia. Dlatego zapraszam na koncerty, w
których wystąpią m. in. Sound’N’Grace,
Ania Wyszkoni czy Eleni. Koncerty odbę-
dą się w pięciu kościołach w różnych
częściach dzielnicy – od Wysokiego aż po
Zielony Ursynów. Korzystając z okazji
chciałbym życzyć wszystkim mieszkań-
com Ursynowa radosnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśli-
wego Nowego Roku, a przede wszystkim
wielu pozytywnych wrażeń podczas ur-
synowskich wydarzeń kulturalnych! 

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

Wywiad z zastępcą burmistrza Ursynowa Łukaszem Ciołko, wiceprezesem Stowarzyszenia „PROJEKT URSYNÓW”

Oferta kulturalna coraz bogatsza

W sobotę 17 grudnia w parafii św. Toma-
sza Apostoła odbyło się szóste spotkanie
wigilijne dla mieszkańców Ursynowa. W
spotkaniu zorganizowanym przez Urząd
Dzielnicy Ursynów wzięło udział prawie
200 mieszkańców.

Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli i wolon-
tariuszy Stowarzyszenia Społeczników ,,Ariadna”,
parafialnego Caritas oraz ursynowskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej udało się zaprosić na spotkanie
mieszkańców Dzielnicy znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej – przede wszystkim osoby samot-
ne, bezdomne, potrzebujące. Blisko 200 spośród
nich przyjęło zaproszenie i przybyło do kościoła
przy ul. Dereniowej 12. Dla wielu spośród zaproszo-
nych osób była to jedyna okazja, aby zasiąść przy
świątecznym stole i podzielić się opłatkiem.

Życzenia świąteczne uczestnikom spotkania
złożył proboszcz parafii św. Tomasza ks. prałat

Henryk Małecki oraz zastępca burmistrza Dziel-
nicy Ursynów Piotr Zalewski. W spotkaniu wzię-
li udział także zastępcy burmistrza Rafał Miastow-
ski i Wojciech Matyjasiak oraz radna Goretta Szy-
mańska.

Nie zabrakło tradycyjnych potraw na stołach,
serdecznych życzeń i łamania się opłatkiem.
Dla zebranych z koncertem kolęd i pastorałek
wystąpiły wolontariuszki współpracujące ze
Stowarzyszeniem Społeczników ,,Ariadna” oraz
młodzież skupiona wokół Domu Kultury ,,Imie-
lin”. Zebrani przy stołach goście obejrzeli tak-
że jasełka przygotowane przez dzieci ze Świe-
tlicy Socjoterapeutycznej ,,Caritas” przy ul. De-
reniowej.

Niespodzianką dla wszystkich gości spotkania
i ich rodzin były paczki pełne słodyczy i innych
świątecznych produktów, ufundowane przez ur-
synowski Hipermarket E.Leclerc.

Wigilia dla mieszkańców Ursynowa

Ursynowski działacz spo-
łeczny Jacek Weigl, prezes
Fundacji „Edukacja z
Wartościami”, został lau-
reatem honorowego ogól-
nopolskiego wyróżnienia
„Zacny Uczynek”. Przy-
znana za szerzenie dobra
nagroda została wręczo-
na w Pałacu na Wyspie w
warszawskich Łazienkach
Królewskich.

– Bardzo dziękuję przede
wszystkim mojej żonie Ani, któ-
ra zawsze mnie motywuje. Ota-
czają mnie wspaniali ludzie. Ra-
zem możemy sięgać po więcej
w dziedzinie edukacji i integra-
cji ludzi z wartościami. Dodawa-
nie wartości ludziom, których
spotykam i z którymi współpra-
cuję jest celem mojego życia; jest
dobrem, które mogę przekazy-
wać dalej. W edukacji chcę prze-
kazywać i wzmacniać te warto-
ści, które stanowią o fundamen-
cie naszego życia. Zależy mi, aby
dzieci rozwijały się zgodnie ze
swoimi talentami, aby młodzież
odważnie spełniała swoje ma-
rzenia i aby dorośli wypełniali
swoje powołanie poprzez do-
radztwo i mentorowanie – po-
wiedział Jacek Weigl. – Mam na
sercu edukację z wartościami,
bo wiem, jak ważna jest przy-
szłość nie tylko moich dzieci, ale
całego następnego pokolenia.
Pierwszą szkołę założyłem w

Warszawie dla mojego adopto-
wanego syna – Mateusza. I tak
się zaczęło. Przez ponad 12 lat
wspierałem założenie 27 szkół
w całej Polsce. Cieszę się, że są to
miejsca pełne pasji, kompetencji
i serca – dodał.

Nagroda „Zacnego Uczynku”
przyznawana jest przez Kapitu-
łę raz do roku, począwszy od
2005, za wyjątkowe działania
motywowane dobroczynnością,
humanizmem oraz regułami
prawa i demokracji. Orzeka o

niej Kapituła, w której zasiadają
m. in. b. prezydent RP Lech Wa-
łęsa, prof. dr Jerzy Buzek, prof.
dr Stefan Niesiołowski, ks. bp.
Tadeusz Pieronek, prof. dr An-
drzej Zoll, Janusz Korczyński i
Roman Żelazny. Nagrodę tego-
roczną wręczył Jackowi Weiglo-
wi Roman Żelazny razem z mar-
szałek Barbarą Dolniak.

N a  p o d s t a w i e  m a t e r i a ł ó w  F u n -
d a c j i  “ E d u k a c j a  z  W a r t o ś c i a m i ”

( P a u l i n a  Tr z c i ń s k a )  
f o t .  S t u d i o  S a r z y ń s c y

Zacne uczynki Jacka Weigla
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Lokalne Stowarzyszenie Nasz Ursynów, przy współpracy z ursynowskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, w dniu 21 grudnia 2016 roku zorganizowało świąteczną akcję
niesienia uśmiechu dla najbardziej potrzebujących. 

Działacze Stowarzyszenia, wraz z Radnymi Klubu Radnych Nasz Ursynów, w świątecznych prze-
braniach, odwiedzili sześć rodzin na warszawskim Ursynowie, obdarowując dzieci drobnymi prezen-
tami oraz prawdziwymi choinkami z ozdobami świątecznymi. Było mnóstwo uśmiechu, radości oraz
łez wzruszenia, co świadczy o potrzebie realizowania tego typu akcji.

Multikino Polska o/Ursynów dołączyło do naszej świątecznej akcji i ufundowało darmowe bilety
na dowolny seans – za co wypada serdecznie podziękować. Bardzo dziękujemy też Panu Rafałowi,
sprzedawcy choinek przy u zbiegu ul. Stryjeńskich z Wąwozową za ufundowanie pięknych, żywych,
pachnących choinek w doniczkach.

Nasz Ursynów –
wasza radość
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Dlaczego mieszkańcy nie chcą realizacji zwycięskiego projektu?

Szkody z Budżetu Partycypacyjnego
Przebudowa ulic ursynowskich,
coraz liczniejsze zwężenia i
utrudnienia ruchu nawet w
miejscach nieuzasadnionych za-
grożeniami, np. w rejonie stacji
benzynowych czy centrów han-
dlowych – wszystko to wzbudza
rosnący niepokój i zdenerwowa-
nie mieszkańców. 

Szermowanie pojęciem „popra-
wy bezpieczeństwa pieszych”,
służącym za pretekst do zastę-

powania ulic dwujezdniowych ulicami
jednojezdniowymi, staje się głównym
argumentem lobby rowerowego, nie
zwracającego uwagi nawet na specy-
ficzne potrzeby wozów bojowych stra-
ży pożarnej i większych karetek pogo-
towia. Punktem wyjścia do tych działań
był projekt zmian drogowych na Ursy-
nowie, finansowany z Budżetu Partycy-
pacyjnego. 

Okres oczekiwania na rozpo-
częcie realizacji zwycięskiego
projektu “Bezpieczne przej-

ścia dla pieszych i pasy rowerowe na wy-
branych licach Ursynowa”, finansowane-
go z Budżetu Partycypacyjnego, był dla
wielu ursynowian wręcz radosny. Już
sama nazwa napawała optymizmem.
Przecież wszyscy chcemy poprawy bez-
pieczeństwa, a i pasy rowerowe są też po-
żyteczne. Co prawda, dociekliwych dzi-
wiło, że do zwycięstwa wystarczyło tyl-
ko 2891 głosów, ale zwycięstwo jest zwy-
cięstwem. No i ten stosunkowo niski
koszt, tylko 756 tys. złotych za poprawę
bezpieczeństwa na pięciu ulicach! Ra-
dosław Wałkuski – autor zwycięskiego
projektu BPA.XII.I.P/22/15.ELE – zapla-
nował przedsięwzięcie z rozmachem.
Projekt miał dotyczyć ulic: Bartóka,
Herbsta, Jastrzębowskiego, Cynamono-
wej i Dereniowej. Poprawę bezpieczeń-
stwa pieszych miało zapewnić m. in.
zwężenie jezdni do 3 metrów w celu
uniemożliwienia samochodom wyprze-
dzania przed przejściami dla pieszych
oraz poszerzenie lub utworzenie nowych
azyli dla pieszych. Drugim celem było
wyznaczenie pasów rowerowych na
jezdni, ponieważ “na Ursynowie, gdzie
coraz więcej osób jeździ rowerami, bra-
kuje odpowiedniej infrastruktury rowe-
rowej” .

Wkrótce ujawniła się jednak
proza życia. Zwężenia ul.
Dereniowej nie odbiły się

szerszym echem. Ale przebudowanie

ul. Cynamonowej pomiędzy Ciszew-
skiego i Gandhi wywołało konsterna-
cję zmotoryzowanych mieszkańców.
Nagle okazało się, że łatwo dotychczas
przejezdna dla samochodów ulica sta-
ła się niewygodna.  Wiosna 2016 r. i
rozpoczęcie sezonu rowerowego poka-
zały inną stronę medalu. Z nowo wyma-
lowanych pasów na jezdni korzystało
najwyżej kilku rowerzystów w ciągu
godziny, ale po chodnikach wzdłuż Cy-
namonowej nadal jeździło ich wielo-
krotnie więcej. Za to piesi, owszem, za-
miast korzystać z nowych przejść, nie-
zmiennie przechodzili najkrótszą drogą,
poza “zebrami”. 

K ontynuacja przebudowy ul.
Cynamonowej od Gandhi do
Płaskowickiej pogłębiła te pro-

cesy. Pasy rowerowe na jezdni wyko-
rzystywane są sporadycznie, większość
rowerzystów korzysta z chodników. Pie-
si chodzą najkrótszą drogą poza “ze-
brami”, a separatory pomiędzy jezd-
niami wykorzystują na przeczekanie
przejazdu samochodów i spokojne
przejście do okolicznych sklepów lub
w głąb osiedla.

Coraz więcej sygnałów zaczęło
wpływać również do stowa-
rzyszenia Projekt Ursynów,

które już wiosną 2016 r. – na prośbę
mieszkańców ul. Stryjeńskich – włą-
czyło się z powodzeniem w obronę tej
ulicy przed równie nieprzemyślanymi
pomysłami przewężeń i utrudnień ru-
chu. Zapowiedź rozpoczęcia już w
grudniu br. przebudowy ul. Beli Bartó-
ka, czyli kolejnego etapu realizacji “zwy-
cięskiego projektu”, zachęciła Projekt
Ursynów do zorganizowania spotka-
nia, dającego możliwość ustosunkowa-
nia się mieszkańcom do planowanych
zmian. W spotkaniu, zrealizowanym
15 grudnia br. w Domu Kultury Stokło-
sy, uczestniczyło ok. 100 osób, w tym
burmistrz Ursynowa Robert Kempa i
troje radnych. 

Praktycznie wszystkie wypowie-
dzi mieszkańców rejonu ul.
Bartóka zawierały elementy

krytyki wobec planowanego przedsię-
wzięcia. Istotnym odniesieniem stała
się prezentacja przedstawiciela straży
pożarnej z Ursynowa, który na konkret-
nych przykładach pokazał, że zarów-
no zrealizowany system zwężeń ulic,
jak i planowane kolejne zmiany w bar-
dzo istotny sposób utrudniają przejazd

wozów bojowych. Wąskie, jednojez-
dniowe pasma ruchu, wygrodzone nad-
miernie szerokimi azylami i separatora-
mi, uniemożliwiają ominięcie stojących
na przystanku autobusów lub ich wy-
przedzenie, utrudniają również ma-
newrowanie, zmuszając do skrętów “na
trzy tempa”. Równie niepokojące były
cytowane wypowiedzi kierowców ur-
synowskiego pogotowia ratunkowego,
wskazujące na konieczność jechania
dłuższą drogą, żeby nie  wpaść w korki
na ul. Cynamonowej lub Dereniowej. 

U czestnicy spotkania nie mo-
gli zrozumieć, dlaczego tak
ważne przedsięwzięcie dro-

gowe przed realizacją nie zostało
uzgodnione ze służbami ratowniczy-
mi. Jak stwierdził pan Jan, mieszka-
niec ul. Symfonii, ulicą Bartóka ka-
retki pogotowia jeżdżą częściej niż ro-
werzyści. Wypunktował następnie kil-
kanaście przyczyn, dla których pro-
jekt przebudowy ul. Bartóka w obec-
nym kształcie nie nadaje się do reali-
zacji, m. in. z powodu pogorszenia
bezpieczeństwa dzieci. 

Pan Artur, również z ul. Symfo-
nii, dodał że “w ogóle budo-
wanie ścieżek rowerowych na

Bartóka jest zbędne, ponieważ na rowe-
rach jeździ tam kilka osób dziennie. A
poza tym, jako wieloletni mieszkaniec,
nie rozumie potrzeby poprawy bezpie-
czeństwa ponieważ tam nie występuje
wzmożona wypadkowość”. Swoją wy-
powiedź, powołując się na rozpoczy-
nający spotkanie film o zmianach na
ul. Cynamonowej, skończył stwierdze-
niem, że “Cynamonowa była jednym
wielkim nieporozumieniem”, za co
otrzymał rzęsiste oklaski. Z kolei pan
Andrzej, zwracając uwagę na znikome
wykorzystanie ul. Bartóka przez rowe-
rzystów, zapytał wprost przedstawicie-
la Urzędu Dzielnicy, czy były przepro-
wadzone pomiary natężenia ruchu. Od-
powiedź brzmiała: nie.

Dla uczestników spotkania
szczególnie bulwersująca by-
ła informacja o kosztach zwią-

zanych z realizacją projektu. Przy kwo-
cie 756 tys. zł planowanej na realizację
całego projektu do tej pory na zadania
ul. Dereniowej (niepełne) i ul. Cynamo-
nowej wydatkowano ok. 1,7 mln. zło-
tych – jeszcze przed rozpoczęciem reali-
zacji zadań ul. Bartóka, ul. Jastrzębow-
skiego i dokończeniem ul. Dereniowej.

Oznacza to 4 - 5 krotne niedoszacowa-
nie kosztów przez autora projektu. Po-
mijając nieprzekonywujące wyjaśnie-
nia przyczyn tego stanu rzeczy, trudno
zgodzić się z wyjaśnieniem, że autor
projektu zapewne planował tylko malo-
wanie pasów na jezdni, a gdyby dostęp-
ne były większe środki, to zamiast pasów
na pewno zaproponowałby budowę
dróg rowerowych oddzielonych od jezd-
ni. Jednakże treści projektu Radosława
Wałkuskiego przeczą takim tezom, po-
nieważ przewidują przebudowę jezdni
i zwężenia przed azylami, budowę azy-
li, separatorów i innych elementów in-
frastruktury drogowej, dużo kosztow-
niejsze niż tylko malowanie pasów. Sam
autor nigdy nie ukrywał, że jego celem
jest “uspokojenie” ruchu i doprowadze-
nie do ulic jednopasmowych, uniemoż-
liwiających w ogóle wyprzedzanie

N iewątpliwie pozytywnym
efektem spotkania była de-
klaracja burmistrza Roberta

Kempy co do kontynuowania konsulta-
cji społecznych poprzez opracowanie
dodatkowych wariantów przebudowy
ul. Bartóka i przedyskutowanie ich w te-
renie podczas spaceru z mieszkańcami
ul. Bartoka i ul. Jastrzębowskiego w
dniu 14 stycznia 2017 roku. 

P róbując zrozumieć przyczyny
problemów drogowych, moż-
na zastanawiać się nad odpo-

wiedzialnością “autorów projektów i
tych, którzy je zatwierdzili do realizacji”,
czym zakończył swój kolejny świetny
artykuł o ścieżkach rowerowych prof.
Lech Królikowski w numerze 50 (840)
“Passy”. Jednak uważam, że istota pro-
blemu tkwi nie tu, lub nie tylko tu. 

Jak wyjaśniał podczas relacjono-
wanego spotkania burmistrz Ro-
bert Kempa, urzędnicy nie ma-

ją stosownych narzędzi weryfikacyj-
nych i kompetencyjnych, by móc ocenić
wszystkie cechy i zagrożenia – zarówno
merytoryczne, jak i finansowe, w fazie
poprzedzającej zatwierdzenie projek-
tu. Wystarczy więc, że sprytny demagog
piszący o bezpieczeństwie pieszych za-
skarbi sobie zaufanie oceniających, by
jego wizje i koncepcje bez właściwej
weryfikacji, tylko w oparciu o zgodność
z przepisami, mogły doczekać się za-
twierdzenia. Zwłaszcza że w tle wystę-
puje polityka urzędu miasta, popierają-
ca fanatycznych rowerzystów i budo-
wę możliwie dużej ilości pasów rowero-

wych malowanych na jezdni. W fazie
wstępnej weryfikacji nie uczestniczy
również miejski inżynier ruchu. 

Głównym problemem jest jed-
nak formuła Budżetu Party-
cypacyjnego, dopuszczająca

głosowanie tylko na TAK oraz możli-
wość oddawania głosów przez osoby
spoza terenu, którego dotyczy projekt.
W dobie Facebooka niezwykle łatwo
jest zorganizować dostatecznie liczną
grupę użytkowników, którzy zapewnią
w głosowaniu internetowych odpo-
wiednią liczbę głosów. Stąd podczas
wystąpień na spotkaniu z mieszkańca-
mi pojawił się postulat, by w głosowa-
niu internetowym dawać większe pre-
ferencje osobom zamieszkującym w re-
gionie, którego to głosowanie dotyczy. 

Natomiast w mojej ocenie gło-
sowanie tylko na TAK jest
skrajnie niedemokratyczną

procedurą, która eliminuje z głosowania
grupę osób, będących współtwórcami
tego budżetu. Można akceptować gło-
sowanie tylko pozytywne np. podczas
wyborów, ponieważ zwykle jest możli-
wość wyboru innego – lepszego kan-
dydata. Jeśli jednak coś jest przez mnie
współtworzone (budżet) i jest mi odbie-
rana możliwość współdecydowania na
jaki cel te środki można wydatkować, to
czuje się zwyczajnie okradany. 

No i jeszcze jeden czynnik, nie
mniej istotny. Są pewne ob-
szary, takie jak obronność, za-

rządzanie kryzysowe, sprawy zagra-
niczne i inne – o znaczeniu strategicz-
nym, których nie oddaje się w ręce za-
palonych amatorów.  W ten zakres
wchodzi infrastruktura drogowa i ogól-
nie komunikacyjna. Bawienie się tym to
jak danie brzytwy w ręce małpy. I nawet
uczestnicząca w spotkaniu pani Ewa
Cygańska, radna dzielnicy Ursynów –
skądinąd nieprzychylna stowarzysze-
niu Projekt Ursynów, w dyskusji zwró-
ciła uwagę, że “projekty drogowe nie
powinny być realizowane w ramach
procesu partycypacyjnego”. 

Dlatego też z pewną nadzieją,
choć bez naiwnego optymi-
zmu, przyjmuję informację

burmistrza Roberta Kempy, o kontynu-
owaniu prac zmierzających do uspraw-
nienia procesów partycypacyjnych. Po
prostu – zobaczymy, co dalej z tego wy-
niknie.  

B o g u s ł a w  L a s o c k i
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Jak stróże prawa pozwalali na masowe dokonywanie przestępstw

Polska prokuratura – obraz nędzy i rozpaczy 

Z adaniem sejmowej komisji jest
zbadanie prawidłowości oraz
legalności działań podejmowa-

nych przez organy ścigania wobec wła-
ścicieli Amber Gold. Na pierwszy rzut
poszli prokuratorzy z Gdańska, ponie-
waż to w tym mieście powstał w stycz-
niu 2009 r. złodziejski parabank, to tam
prowadzono pierwsze dochodzenie w
tej sprawie, to w Gdańsku od marca br.
toczy się proces byłych właścicieli spół-
ki, małżeństwa Katarzyny i Marcina P.
oskarżonych o dokonanie oszustw na
gigantyczną skalę. Liczba poszkodowa-
nych powoduje zawrót głowy, jest to do-
kładnie aż 18 600 osób. Pierwszym we-
zwanym świadkiem była prokurator
Barbara Kijanko z Prokuratury Rejono-
wej Gdańsk – Wrzeszcz. Nie stawiła się
na przesłuchanie, przesyłając zwolnie-
nie lekarskie. Nadal jest bardzo chora. 

P rzypomnę więc, że już w kwiet-
niu 2010 r. gdańska prokuratu-
ra otrzymała z Komisji Nadzo-

ru Finansowego informację, iż szef Am-
ber Gold Marcin P. jest osobą karaną
za oszustwo gospodarcze, a spółka dzia-
ła nielegalnie. Kijanko odmówiła wsz-
częcia dochodzenia w sprawie. Pani
prokurator wykonała tylko jedną czyn-
ność – zapoznała się z danymi spółki w
KRS. Następnie pisemnie zwróciła się
do Marcina P. o przesłanie jej wzoru
umowy dotyczącej produktu o nazwie
“Lokata w złoto”. Marcin P. nawet nie
raczył jej odpowiedzieć. KNF złożyła
zażalenie, a sąd wytknął prokuraturze
niedbalstwo. Mimo to Kijanko umorzy-
ła postępowanie, nie dopatrując się
“znamion czynu zabronionego”. Nie
zainteresowało jej nawet to, że na po-
czątku sierpnia 2010 r. do prokuratury
wpłynęło kolejne pismo z KNF, które
informowało, iż ministerstwo gospo-
darki wydało parabankowi zakaz pro-
wadzenia działalności w formule do-
mu składowego.

K olejni przesłuchiwani w Sej-
mie prokuratorzy dotknięci
zostali amnezją, a najczęściej

używanymi przez nich zwrotami były
“nie pamiętam”, “nie przypominam so-
bie” i “nie wiem”. Takie “tłumaczenie”
pada nagminnie w sądach podczas roz-
praw przeciwko przestępcom krymi-
nalnym i nie tylko. Witold Niesiołowski,
naonczas szef prokuratury Gdańsk –
Wrzeszcz, przyznał bez bicia, że “decy-
zja prokurator Kijanko o odmowie wsz-
częcia śledztwa była błędna, a umorze-
nie dochodzenia przedwczesne”. – Ja
po prostu nie pamiętam   – beztrosko
przyznał Niesiołowski. – Moja wiedza w
zakresie działań podejmowanych w
prokuraturze w tym zakresie pochodzi
wyłącznie ze środków masowego prze-
kazu. Takie stwierdzenie funkcjonariu-
sza mającego stać na straży prawa
wprost zwala z nóg. Kolejny świadek
w osobie prokurator Marzanny Maj-
strowicz, która kierowała prokuraturą
po Niesiołowskim, zeznał, że “docho-
dzenie nie wymagało prowadzenia
śledztwa, ponieważ Marcinowi P. gro-
ziła tylko kara do trzech lat pozbawie-
nia wolności i grzywna”. 

P rzesłuchanie Dariusza Różyc-
kiego, od 2008 r. do marca
2016 r. szefa Prokuratury Okrę-

gowej w Gdańsku, w całej rozciągłości
potwierdziło tezę postawioną przez wi-
ceprzewodniczącego sejmowej komisji
śledczej, że gdańska prokuratura to fak-
tycznie obraz nędzy i rozpaczy. Akta
sprawy Amber Gold przez trzy miesią-
ce leżały w biurku prokurator Hanny
Borkowskiej w Prokuraturze Okręgo-
wej. Kiedy wybuchła afera po pamiętnej
konferencji prasowej prokuratora ge-
neralnego, Borkowska powiedziała
swojej przełożonej, że... zapomniała o
tych aktach. To się po prostu nie mieści
w głowie.

Okazuje się, że jedyną osobą
usiłującą dojść do prawdy by-
ła gdańska policjantka Kata-

rzyna Tomaszewska – Szyrajew, pro-
wadząca pod nadzorem prokuratury
dochodzenie w sprawie Amber Gold.
Zeznała ona, że wielokrotnie informo-
wała prokuraturę o rosnącej w zastra-
szającym tempie liczbie osób oszuka-
nych przez Amber Gold. Bez jakiejkol-
wiek reakcji. Z zeznań policjantki wyni-
ka, że prokurator Kijanko wręcz wy-
śmiała jej obawy, stwierdzając, tu cy-
tat: “Nie ma co przesadzać”. Gigantycz-
nym skandalem jest to, że Marcin P. za-
poznał się z aktami sprawy, zanim tra-
fił na przesłuchanie do Tomaszewskiej
–  Szyrajew. Na pytanie członka komi-
sji, czy śledcza spotkała się wcześniej z
sytuacją, że osoba, która ma mieć  po-
stawione zarzuty, otrzymuje jeszcze
przed przesłuchaniem możliwość za-

poznania się z aktami sprawy, odpo-
wiedziała, że z czymś takim spotyka się
po raz pierwszy w karierze. Policjantka
zeznała również, że próbowała nakło-
nić prokuraturę do dokonania oględzin
skarbca Amber Gold, by sprawdzić, ile
faktycznie znajduje się tam  złota.
Owszem, sprawdzono skarbiec, ale gru-
bo po czasie, kiedy był już pusty. 

T ego niebywałego skoku na ka-
sę nie wymyślił sam Marcin P.
Z informacji pochodzących od

osób mających kontakt z tym człowie-
kiem, wynika, że jest cwany i bystry,
ale w sumie dosyć prymitywny. Ktoś to
wszystko zaaranżował i starannie wyre-
żyserował. Nie feruje się wyroku przed
prawomocnym orzeczeniem sądu, ale
cudów nie ma, chyba że w baśniach,
dlatego jedno w tej sprawie jest pewne
– nie da się okraść tak dużej liczby osób
na tak gigantyczną sumę, jeśli nie ma się
wsparcia i ochrony ze strony organów
ścigania. Dotychczasowe przesłucha-
nia w Sejmie dowodzą w sposób niezbi-
ty, że w gdańskich organach ścigania
było co najmniej kilkoro skundlonych
strażników prawa. Czy komisji uda się
ustalić ich personalia? Wątpliwe. O po-
stawieniu ich przed sądem nawet nie
może być mowy. Jednak odium kładzie
się na całej polskiej prokuraturze, zaufa-
nie społeczeństwa do tej instytucji spa-
da od dawna, a po Amber Gold spadło
do alarmującego minimum. Trzeba
uczciwie przyznać – nie bez powodu.

W2003 r. prokuratura w Kiel-
cach skierowała do miej-
scowego sądu akt oskarże-

nia przeciwko 21-letniemu Radosławo-
wi Faliszowi za popełnienie ciężkiego
przestępstwa, jakim było podrobienie
legitymacji szkolnej i posłużenie się nią
podczas kontroli biletów w pociągu. Za

niestawianie się w sądzie młodzieniec
został niezwłocznie aresztowany. Wy-
szedł na wolność po dwóch miesiącach
dzięki poręczeniu wojewody święto-
krzyskiego, który zlitował się nad uczą-
cym się wieczorowo i niepracującym
chłopakiem. W 2008 r. 17–letnia Żane-
ta O. z Białej Podlaskiej podrobiła legi-
tymacje szkolną, by móc wejść do dys-
koteki. Ze strachu nie przyszła na roz-
prawę. Prokuratura i sąd nie miały lito-
ści, nastolatka z maturalnej klasy zo-
stała aresztowana i skazana na 90 dni
aresztu. – Szansą dla Żanety byłoby za-
wieszenie wykonania wyroku na czas
trwania roku szkolnego – dywagował
na portalu nowiny24.pl Sławomir Lube-
ra, dyrektor Aresztu Śledczego w Ni-
sku. – Karę mogłaby wtedy odsiadywać
na wakacjach. Decyzja należy jednak
do sądu penitencjarnego. W przedter-
minowym zwolnieniu licealistki pomo-
gła dopiero zmasowana interwencja
ogólnopolskich mediów.

Przykłady wyjątkowej aktywno-
ści prokuratury w ściganiu
sprawców popełniających czy-

ny zabronione niewielkiego kalibru i
zadziwiająca inercja, wręcz niechluj-
stwo i lenistwo, jak idzie o ściganie
sprawców przestępstw ważących mi-
liony złotych można mnożyć. Dzienni-
karze tygodnika “Passa” mogliby napi-
sać na ten temat książkę. Wzorem wice-
przewodniczącego śledczej komisji sej-
mowej mamy pełne prawo napisać, że
Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mo-
kotów to kolejny obraz nędzy i rozpaczy.
Przynajmniej do niedawna, za rządów
rejonowej prokuratorki Małgorzaty Sze-
roczyńskiej. W sprawie naszych donie-
sień o ewidentnych nieprawidłowo-
ściach przy reprywatyzacji nierucho-
mości przy ul. Narbutta popełniono ty-
le błędów, dopuszczono się tylu nie-
chlujstw, że można by nimi obdzielić
kilka prokuratur. 

I nie jest to wyłącznie nasza su-
biektywna ocena, lecz również
Prokuratury Okręgowej w War-

szawie, która wzięła się w sierpniu za tę
sprawę. Z analizy akt mokotowskiej pro-
kuratury, dotyczących reprywatyzacji
nieruchomości Narbutta 60, wynika,
że usiłowano rozwodnić sprawę odma-
wiając wszczynania śledztw, umarzając
te wszczęte bez przeprowadzenia ja-
kichkolwiek czynności, odmawiano
przyjęcia ustnych zawiadomień o prze-
stępstwie i uznawania za stronę w po-
stępowaniu osób będących stroną, po-
dejmowano decyzje nie przedstawia-
jąc uzasadnienia, zaś umarzając kolej-
ne postępowania powoływano się na
to, że były już one rzekomo prowadzo-
ne i kończyły się umorzeniami. Jednym
słowem – spychologia na całym froncie.

Wmarcu 2015 r. sierżant  z
wydziału dochodzeniowo
– śledczego mokotowskiej

komendy policji odmówił wszczęcia

śledztwa w sprawie przekroczenia
uprawnień przez urzędników miasta
stołecznego Warszawy przy prywaty-
zacji nieruchomości Narbutta 60, nie
dopatrując się “znamion czynu zabro-
nionego”. Postanowienie wydane przez
policjanta zatwierdziła mokotowska
prokurator Marzena Łubik  – Ogłoziń-
ska. Ponad rok później Prokuratura
Okręgowa uznała, że w trakcie prowa-
dzonych czynności sprawdzających
przystąpiono do przesłuchania urzędni-
ka Biura Gospodarki Nieruchomościa-
mi Jerzego Mrygonia bez pozyskania i
analizy akt postępowania reprywaty-
zacyjnego, co przesłuchanie to czyniło
mało przydatnym.     

Wlipcu 2015 r. policjantka z
tego samego wydziału
umorzyła śledztwo w spra-

wie przekroczenia uprawnień przez
urzędników BGN. Postanowienie o
umorzeniu zatwierdziła prokurator Ka-
tarzyna Kalinowska – Rinas z Prokura-
tury Rejonowej Warszawa – Mokotów,
prywatnie żona urzędującego wicebur-
mistrza Mokotowa. Postanowienie uza-

sadniła tym, że “w niniejszej sprawie
jest już prowadzone postępowanie przy-
gotowawcze (6 Ds. 193/15/I), a wyda-
ne w postępowaniu postanowienie o
odmowie wszczęcia śledztwa nie po-
siada waloru prawomocności”. Czyli,
klasyczny prawniczy ping – pong. 

Stanowisko Prokuratury Okrę-
gowej jest krańcowo odmien-
ne. Owszem, w tej sprawie wy-

dana została decyzja o odmowie wsz-
częcia śledztwa, ale z naruszeniem art.
307 kpk. Jej podstawą prawną był art.
17 kpk, a faktyczną brak znamion czy-
nu zabronionego, co zdaniem Proku-
ratury Okręgowej stanowi istotny błąd.
Ponadto czynność przesłuchania urzęd-
nika zastąpiono notatką urzędową i do-
łączeniem do akt sprawy kserokopii de-
cyzji reprywatyzacyjnej z dnia 26 ma-
ja 2014 r. Prokuratura Okręgowa uzna-
ła decyzję o umorzenia śledztwa 6 Ds.
193/15/I za niezasadną, zwłaszcza że
w sprawie tej nie podjęto właściwych
czynności procesowych.  

T a sama policjantka w marcu
2016 r. odmówiła wszczęcia
śledztwa w sprawie przekro-

czenia uprawnień przez Jerzego Mrygo-
nia poprzez wydanie w maju 2014 r.
decyzji administracyjnej umożliwiającej
sprzedaż nieruchomości przy ul. Na-
rbutta 60 spadkobiercom Jerzego Rado-
szewskiego. Postanowienie o odmowie
wszczęcia śledztwa zatwierdziła mo-
kotowska prokurator Agnieszka Sur-
maczyńska – Kalinowska. Ewidentne
wątpliwości związane z reprywatyzacją
Narbutta 60, których nie dostrzegła
Surmaczyńska – Kalinowska, zostały
dostrzeżone przez sędzię Martę Bujko
z Sądu Rejonowego dla Warszawy –
Mokotowa. Sędzia uznała postanowie-
nie za przedwczesne, wytknęła proku-

raturze błąd polegający na nieprzesłu-
chaniu Jerzego Mrygonia(sic!) na tzw.
okoliczność i nakazała kontynuowanie
postępowania.

Prokuratura Okręgowa w War-
szawie wytknęła mokotowskim
kolegom wiele nieprawidłowo-

ści, prokuratorowi rejonowemu na Mo-
kotowie zwrócono uwagę na stwier-
dzone w tych postępowaniach uchy-
bienia i w sierpniu br. zdecydowano o
połączeniu pięciu umorzonych postę-
powań w jedno śledztwo o sygnaturze
PR 6 Ds. 820.2016.III, które obecnie
jest prowadzone przez okręgówkę. In-
ne śledztwo w tej sprawie, prowadzone
przez Prokuraturę Regionalną we Wro-
cławiu Wydział I ds. Przestępczości Go-
spodarczej, ma sygnaturę RP I Ds
42.2016.  

Radosną prawniczą twórczość
mokotowskich prokuratorów
obrazuje także przypadek

mieszkańca Mokotowa Sławomira J.
Mężczyzna jest pasjonatem starych ze-
garków i często uczestniczy w interne-
towych aukcjach. W lipcu pan Sławo-
mir wylicytował zegarek marki “Atlan-
tic”. Mimo że wpłacił na konto sprzeda-
jącego stosowną kwotę, zegarka nie
otrzymał. Postanowił ścigać nieuczci-
wego sprzedawcę, tym bardziej, że w
sierpniu liczba wyświetleń oszukań-
czej oferty, z tym samym zegarkiem,
przekroczyła 3000 tysiące. Istniało więc
uzasadnione podejrzenie, że oszust
mógł narazić na straty nawet kilka ty-
sięcy osób. Sławomir J. złożył więc w
mokotowskiej prokuraturze zawiado-
mienie o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa. We wrześniu wspomniana
wyżej prokurator Agnieszka Surma-
czyńska – Kalinowska wydała posta-
nowienie o odmowie wszczęcia docho-
dzenia. W mądrych słowach poinfor-
mowała natrętnego obywatela, że “zda-
rzenie stanowi delikt cywilno-prawny
i winno być w pierwszej kolejności do-
chodzone na drodze powództwa cy-
wilnego przed właściwym sądem po-
wszechnym”. Pouczyła również natrę-
ta, iż “prawo karne stanowi swoiste ul-
tima ratio i winno być wykorzystywa-
ne w ostateczności”. Dla Czytelników
niekumatych –  łacińskie ultima ratio
oznacza ostateczny środek.   

T aka postawa rozsierdziła Sła-
womira J. Ze swojego miesz-
kania rzucił w kierunku Sur-

maczyńskiej – Kalinowskiej retoryczne
pytanie: “W jaki sposób, do ciężkiej
cholery, mam wytaczać sprawę cywil-
ną komuś, o kim nic nie wiem i nie po-
siadam żadnych narzędzi prawnych,
by móc ustalić jego nazwisko i ad-
res?!”. Pytanie chyba jest zasadne, po-
nieważ nie sposób sądzić się z anoni-
mem. To prokuratorka z wykształce-
niem prawniczym powinna wiedzieć,
więc odesłanie obywatela do sądu cy-
wilnego bez wcześniejszego ustalenia
personaliów oszusta (co dla prokura-
tury jest przysłowiowym pryszczem) i
przekazaniu ich poszkodowanej osobie
było kiepskim żartem, by nie powie-
dzieć – bezczelnością. Sławomir J. po-
skarżył się na Surmaczyńską – Kali-
nowską do sądu. Na początku grud-
nia otrzymał od niej urzędową kore-
spondencję w postaci kolejnego po-
stanowienia. Pani prokuratorka do-
niosła mu, że po zapoznaniu się z ak-
tami sprawy numer taki i taki oraz z je-
go zażaleniem postanawia je uwzględ-
nić i podjąć na nowo postępowanie.
Zastanawiają nas słowa “po zapozna-
niu się z aktami sprawy”. Czyżby wy-
bitna strażniczka prawa Surmaczyńska
– Kalinowska odmówiła w sierpniu
wszczęcia dochodzenia w ogóle nie
czytając akt? Na to wychodzi. 

O pisane wyżej przypadki w
pełni obrazują stan i efektyw-
ność polskiej prokuratury.

Czy się więc szeryfa Zbigniewa Ziobrę
lubi, czy też nie, należy go wspierać w
dążeniu do zreformowania tej instytu-
cji. Choćby w trosce o to, by pracowici,
kompetentni i uczciwi prokuratorzy,
którzy na szczęście stanowią większość,
nie byli krytykowani i wyśmiewani
przez media. Wszystkim im życzymy
zatem Wesołych Świąt! 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Przesłuchania prowadzone w sprawie afery Amber Gold przez po-
wołaną w lipcu sejmową komisję śledczą obnażyły nicość instytu-
cji o nazwie prokuratura. Wiceprzewodniczący komisji trafnie
określił stan gdańskiej prokuratury, odpowiedzialnej za umożli-
wienie szefowi Amber Gold Marcinowi P. okradzenie kilkunastu
tysięcy osób na ponad 800 milionów złotych, jako obraz nędzy i
rozpaczy.  

RYS. PETRO/AUGUST
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W dniu 15 grudnia Sejm
uchwalił nowelizację usta-
wy o grach hazardowych
oraz niektórych innych
ustaw. Jej głównym celem
jest zmniejszenie szarej
strefy w obszarze hazardu.
Dostosowania prawa wy-
magały szczególnie przepi-
sy regulujące gry hazardo-
we w internecie oraz auto-
maty do gier. Ustawa trafi-
ła już do Senatu.

N owelizacja ustawy ha-
zardowej została tak
zaplanowana, że

część jej zapisów wejdzie w ży-
cie z dniem 1 kwietnia 2017 r.,
a pozostałe 1 lipca. Pierwsze
czytanie rządowego projektu

noweli odbyło się we wrześniu
br., jednak do końca listopada
prace były zawieszone, ponie-
waż trwała notyfikacja doku-
mentu w Komisji Europejskiej.
W ramach procesu notyfikacyj-
nego tzw. opinię szczegółową
do polskiego projektu zgłosiła
bowiem Malta. Pospiesznie
upichcona w 2009 r. i przyjęta
w ekspresowym tempie noweli-
zacja ustawy hazardowej była
prawnym bublem. PiS zapowia-
dało, że w ramach naprawy
uchwali kolejną nowelę opartą
na modelu duńskim. W modelu
duńskim podatek od przycho-
du brutto w wysokości 20 pro-
cent płacą tylko bukmacherzy, a
gracze już nie, dzięki czemu ob-

stawianie zakładów może się
opłacać.  

K omentując przyjęcie
ustawy Stowarzyszenie
Pracodawców i Pra-

cowników Firm Bukmacherskich
(SPiPFB) stwierdziło, że noweli-
zacja jest szczególnie istotna w
kontekście strat, jakie rokrocz-
nie ponosi Skarb Państwa w
związku z nielegalną działalno-
ścią hazardową prowadzoną na
terenie Polski w Internecie. Fak-
tycznie, dotychczas obowiązu-
jąca ustawa stworzyła skrajnie
niekorzystne warunki dla firm
bukmacherskich legalnie dzia-
łających w Polsce, dlatego rynek
hazardu online znalazł się aż w
90 proc. w szarej strefie, co przy-

nosiło budżetowi państwa straty
rzędu 5 mld zł rocznie. Zdaniem
SPiPFB, przegłosowana właśnie
przez Sejm nowelizacja pozwo-
li na wyrównanie konkurencyj-
ności na rynku zakładów wza-
jemnych w Polsce i ma szansę
okazać się skutecznym narzę-
dziem ograniczającym liczne pa-
tologie na tym obszarze działal-
ności gospodarczej. 

T rudno jednak w 100
procentach ustalić, na
jakim modelu oparło

się PiS przygotowując nowelę.
Chodzi przede wszystkim o buk-
macherów i zakłady wzajemne,
bo rynek hazardu w Internecie
(z wyjątkiem zakładów wzajem-
nych i loterii promocyjnych) oraz
rynek automatów do gier, wia-
domo – został objęty monopo-
lem państwa. Czy oparto się na
wyżej wymienionym, korzyst-
nym dla graczy modelu duń-
skim? Zdaniem większości eks-
pertów model ten jest najlep-
szym sposobem na zmniejsze-
nie szarej strefy, co zapewniłoby
przychody skarbowi państwa i
jednocześnie umożliwiłoby kilku
milionom polskich graczy uzy-
skiwanie legalnych przychodów
z hazardu. Do wyboru było jed-
nak kilka innych modeli, na przy-
kład włoski (gracze płacą 2-11
proc. od każdego zakładu, a buk-
macherzy 20 proc. od przychodu
brutto), albo francuski, gdzie po-
datek od obrotu uderza w jakość
świadczonych usług, a wtedy ża-
den zawodowy gracz nie jest w
stanie zarabiać na zakładach le-
galnie. A może wzorem Cypru,
Estonii i Bułgarii stworzyliśmy
bukmacherom prawdziwy raj,
uszczuplając jednocześnie do-

chody państwa? Na Cyprze i w
Estonii bukmacherzy płacą od-
powiednio tylko 10 i 5 proc. po-
datku od przychodu brutto, na-
tomiast w Bułgarii płaci tylko
gracz (15 proc. od każdego ku-
ponu), zaś bukmacherzy zero.
Z kolei w Grecji wysoka, 30-pro-
centowa stawka podatku odstra-
sza od uczestnictwa w legalnym
hazardzie.

P otrzeba nieco czasu, by
przebić się przez przepi-
sy uchwalonej noweli,

pojąć je i dokonać analizy dla
kogo są one najbardziej korzyst-
ne, a dla kogo najmniej. Co wia-
domo na pewno? Nowe przepi-
sy mają w założeniu przyczynić
się do większej ochrony graczy,
w tym nieletnich, przed nega-
tywnymi skutkami hazardu i
zwiększyć wpływy podatkowe z
legalnego hazardu. Ustawa roz-
szerza katalog gier, które mogą
być oferowane w Internecie –
będą to praktycznie wszystkie
gry hazardowe. Zakazane bę-

dzie posiadanie automatów do
gier przez nieuprawnione pod-
mioty. Projekt podwyższa kary
za grę bez koncesji do 100 tys. zł
za automat. Rynek automatów
został przypisany państwowej
spółce Totalizator Sportowy, któ-
ra zleci amerykańskiej firmie za-
kup 60 000 automatów (koszt
zakupu około 1,8 mld zł, do tego
dojdą koszty obsługi szacowane
na drugie tyle). Nowela zakła-
da, że państwo będzie miało mo-
nopol także na prowadzenie
działalności w zakresie wszyst-
kich gier liczbowych, loterii pie-
niężnych i gry telebingo. Dzięki
nowelizacji resort finansów spo-
dziewa się wpływów do budże-
tu w wysokości 1,5 mld zł rocz-
nie. Sejm zaakceptował także
utworzenie Funduszu Wspiera-
nia Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, który będzie fi-
nansowany z wpływów z auto-
matów objętych monopolem.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  w i k i p e d i a

Dlaczego imię Stanisława Sta-
szica, przyjęło Spółdzielcze Sto-
warzyszenie Kulturalne, które
powstało na Ursynowie?

Powszechnie uważa się, że kolebką
spółdzielczości na świecie była Wielka
Brytania. To w miejscowości Rochdale,
nieopodal włókienniczego Mancheste-
ru w roku 1843 robotnicy połączyli swo-
je siły do walki z lichwą i paskarskimi ce-
nami, tworząc Stowarzyszenie Spra-
wiedliwych Pionierów i otwierając
pierwszą spółdzielnię spożywców.

Okazuje się jednak, że na ziemiach
polskich znacznie wcześniej, bo już w
roku 1816, a więc równo 200 lat temu
powstało Hrubieszowskie Towarzy-
stwo Rolnicze dla Ratowania się
Wspólnie w Nieszczęściach. Jego twór-
cą był właśnie Stanisław Staszic. To
dla uczczenie tego prekursora polskiej
spółdzielczości utworzone niedawno
Spółdzielcze Stowarzyszenie Kultural-
ne przyjęło jego imię. Nie przypadko-
wo Stowarzyszenie powstało na Ursy-
nowie, najbardziej spółdzielczej dziel-
nicy w Warszawie, gdzie jedna z ulic
nosi imię Romualda Mielczarskiego,
współtwórcy polskiej spółdzielczości
spożywców. Dodajmy, że w naszej
dzielnicy Gimnazjum nr 91 przy ul.
Kajakowej nosi imię Stanisława Sta-
szica. Stowarzyszenie powstało na Ur-
synowie również dlatego, że spośród
150 tysięcy mieszkańców Ursynowa,
blisko100 tysięcy - to członkowie spół-
dzielni mieszkaniowych. 

Inicjatorem założenia Stowarzysze-
nia był Stefan Zajączkowski, który od
ponad 30 lat mieszka na Ursynowa. Był
on twórcą i przez blisko 20 lat redakto-
rem naczelnym “Tęczy Polskiej”, jedyne-
go ogólnopolskiego pisma spółdziel-
ców. “Tęcza Polska” żywo interesowała
się sprawami spółdzielczego Ursyno-
wa. Na jej łamach wypowiadali się

mieszkańcy-członkowie spółdzielni
oraz przedstawiciele samorządu spół-
dzielczego, a także władze dzielnicy.
Częstym  gościem na jej łamach był
prof. Lech Królikowski, historyk i sa-

morządowiec.  W kwietniu 2013 roku z
inicjatywy i pod patronatem “Tęczy Pol-
skiej” w Natolińskim Ośrodku Kultury
odbyło się spotkanie przedstawicieli
warszawskich spółdzielni mieszkanio-

wych, którzy wypowiedzieli się w obro-
nie spółdzielczości przed próbami jej
wypierania z naszego życia. Rok później
spółdzielczy Ursynów odwiedziła gru-
pa uczestników Zgromadzenia Ogól-
nego Cooperatives Europe, które obra-
dowało w Warszawie. Europejscy spół-
dzielcy  odwiedzili Spółdzielnię Spo-
żywców “Mokpol” oraz spotkali się z
władzami dzielnicy i przedstawicielami
ursynowskich spółdzielni mieszkanio-
wych. Organizatorem tego spotkania
była “Tęcza Polska”.

Zespoły artystyczne działające przy
ursynowskich spółdzielniach miesz-
kaniowych uczestniczyły w Między-
narodowych Festiwalach Spółdziel-
czych Zespołów Artystycznych “Tęcza
Polska”, które od 2000 roku  odbywa-
ją się w Polanicy Zdroju. Wśród laure-
atów tego festiwalu był Zespół Bęb-
niarzy “Mali”, który działa przy Domu
Sztuki. Otrzymał on w roku 2014 pre-
stiżową nagrodę ufundowaną przez
przewodniczącego Jury Festiwalu -
Wiesława Ochmana. Tęcza Polska” i
polanickie festiwale spopularyzowały
również dorobek Centrum Kultury w
Wilanowie, które z powodzeniem
przypomina dawne pieśni, tańce oraz
zwyczaje Powiśla Wilanowskiego.
Wśród laureatów polanickiego festi-
walu był też Zespół “Dereń”, działają-
cy przy Domu Kultury Spółdzielni
Mieszkaniowo-Budowlanej “Imielin”.
Spółdzielcze Stowarzyszenie Kultural-
ne im. Stanisława Staszica, włącza się
aktywnie do uświetnienia 15. roczni-
cy powstania tego zespołu. 

W styczniu 2017 r. przy choince i ko-
lędach w wykonaniu Zespołu “Dereń”
spotkają się na Ursynowie członkowie
Stowarzyszenia i przedstawiciele ursy-
nowskich spółdzielców. 

Warto dodać, że “Tęcza Polska” by-
ła nie tylko popularyzatorem spółdziel-

czego sportu, turystyki, wypoczynku i
rekreacji, ale także organizatorem
spółdzielczych imprez sportowych. Z
jej inicjatywy odbywały się Spółdziel-
cze Spartakiady Zimowe, początkowo
w Białce Tatrzańskiej, a w ostatnich
latach – w Wiśle. Od kilku lat „Tęcza
Polska” promowała turnieje w akro-
batyce artystycznej, która odbywają
się w Arenie Ursynów. W tym roku
Spółdzielcze Stowarzyszenie Kultural-
ne im. Stanisława Staszica ufundowa-
ło wyróżnienie dla najmłodszego
uczestnika Międzynarodowego Tur-
nieju w Akrobatyce Sportowej o Pu-
char Warsa i Sawy.

Promocja spółdzielczości, popula-
ryzacja spółdzielczych wartości,
wspieranie spółdzielczej kultury i
sportu to główne zadania statutowe
Stowarzyszenia. Temu celowi będzie
służyć jego działalność wydawnicza i
edukacyjna Nic dziwnego, że powsta-
nie Stowarzyszenia zostało życzliwie
przyjęte nie tylko przez spółdzielców,
ale także przez znanych przedstawi-
cieli świata nauki i kultury. W skła-
dzie Komitetu Honorowego Stowa-
rzyszenia znaleźli się: Wiesław
Ochman, światowej sławy śpiewak
operowy, a także wypróbowany przy-
jaciel spółdzielczości i spółdzielców,
prof. Lech Królikowski,znany histo-
ryk, varsavianista i działacz samorzą-
dowy, prof. Bogdan Grzeloński histo-
ryk, b. ambasador RP w Kanadzie, wy-
kładowca na Uniwersytecie Warszaw-
skim.

Stowarzyszenie pragnie w swojej
działalności popularyzować najlepsze
doświadczenia polskich spółdzielców.
Dlatego na wiosnę 2017 roku planuje
spotkanie z liderami polskiej spółdziel-
czości. Nie zabraknie wśród nich spół-
dzielców z Ursynowa.

y b y

Stanisław Staszic honorowym patronem

Nowelizacja ustawy ma pomóc

WWiieessłłaaww OOcchhmmaann,, cczzłłoonneekk KKoommiitteettuu HHoonnoorroowweeggoo ii SStteeffaann ZZaajjąącczzkkoowwsskkii,, pprreezzeess
ZZaarrzząądduu SSppóółłddzziieellcczzeeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa KKuullttuurraallnneeggoo iimm.. SSttaanniissłłaawwaa SSttaasszziiccaa
ppooddcczzaass kkoonncceerrttuu iinnaauugguurruujjąącceeggoo  TTyyddzziieeńń SSeenniioorraa 22001166 ww DDoommuu SSzzttuukkii SSMMBB
““JJaarryy”” nnaa UUrrssyynnoowwiiee

Czy szara strefa hazardu zostanie zmniejszona?

Spółdzielcze Stowarzyszenie Kultury
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Wierzymy w posiadanie
wpływu na otaczającą nas
rzeczywistość. Wierzymy
w to, że zwłaszcza na lo-
kalnym poziomie możemy
brać sprawy w swoje ręce.
Chcemy kształtować rze-
czywistość Ursynowa
zgodnie z naszym głów-
nym hasłem „Ursynów
stolicą Warszawy!”. 

Tak, jak Warszawa ma wobec
innych regionów Polski szcze-
gólne zadania, tak chcemy, aby
Ursynów pełnił wyjątkową rolę
wobec innych dzielnic stolicy.
Chcemy doprowadzić do tego,
żeby Ursynów był dzielnicą, w
której mieszka się najwygodniej,
jakość usług publicznych jest naj-
wyższa, a sąsiedzkie relacje są
najgłębsze. Chcemy, aby inne
dzielnice mogły czerpać z na-
szych najlepszych wzorców. To
jest to, co przyświecało naszym
wszystkim działaniom w ostat-
nim roku. To jest odpowiedź na
często zadawane nam pytanie,
dlaczego rok temu powołaliśmy
stowarzyszenie PROJEKT UR-
SYNÓW.

Przez ten rok zajmowaliśmy
się bardzo wieloma obszarami.
Najważniejsze z nich to kwe-
stie dzieci i młodzieży – stąd
nasze zaangażowanie w Aka-
demię Nowoczesnego Patrioty-
zmu (ANP). W ramach ANP
prowadziliśmy zajęcia z ucznia-
mi ursynowskich liceów, na
których uczyliśmy, czym jest
nowoczesny patriotyzm, za-
równo w wymiarze globalnym,
jak i lokalnym. Dla rodziców
zorganizowaliśmy Baby Mama
Wymianę – serię czterech spo-
tkań, podczas których rodzice
mogli wymieniać się ubranka-
mi, z których wyrosły ich dzie-
ci, czy zabawkami, którymi się
znudziły.

Kolejnym obszarem, w którym
staraliśmy się wdrażać w życie
idee zwiększonej partycypacji
mieszkańców w życie dzielnicy,
była infrastruktura. Dzięki orga-
nizowanym przez nas spotka-
niom oraz prowadzonemu przez
nas profilowi na Facebooku „Ob-
wodnica Warszawy na Ursyno-
wie” (który na chwilę obecną jest
najbardziej popularnym profi-
lem tego typu w skali Warsza-
wy), dostarczamy na bieżąco in-
formacje o tym, co dzieje się w te-
macie największej inwestycji na
Ursynowie – budowie Południo-
wej Obwodnicy Warszawy. 

Kiedy trzeba, potrafimy razem
z mieszkańcami doprowadzać
do wstrzymywania inwestycji,
które pogarszają jakość życia
mieszkańców. Tak było z kwestią
próby zwężenia ul. Stryjeńskich.
W wyniku błędów w regulaminie
Budżetu Obywatelskiego po-

wstało ryzyko zrealizowania in-
westycji prowadzącej do paraliżu
komunikacyjnego południowej
części Ursynowa. Razem z grupą
prawie 2000 zaktywizowanych
mieszkańców udało się dopro-
wadzić do wstrzymania tej nie-
trafionej inwestycji.  

W związku z tym, że nasze sto-
warzyszenie ma reprezentanta w
zarządzie dzielnicy Ursynów, uda-
ło nam się sporo osiągnąć również
na polu kultury, za które odpowia-
damy. Wiceburmistrz Łukasz Cioł-
ko w swojej pracy koncentruje się
na zwiększaniu dostępności ofer-
ty kulturalnej. Przejawia się to w
prowadzeniu aktywnych działań
informacyjnych, ale także wpro-
wadzeniu nowych wydarzeń kul-
turalnych dedykowanych różno-
rodnym grupom odbiorców – od
dzieci po seniorów.  

Przyszły rok z pewnością
przyniesie wiele kolejnych wy-

zwań. Już teraz wiemy, że ko-
nieczna będzie dalsza praca w
obszarze projektów infrastruk-
turalnych – nietrafiona moda na
zwężanie ulic i budowę pasów
rowerowych (zamiast dostęp-
nych dla wszystkich dróg rowe-
rowych) wydaje się niestety nie
słabnąć. Budowa największego
tunelu w Polsce (tunel Południo-
wej Obwodnicy Warszawy), też
rodzić będzie wiele wątpliwo-
ści i pytań. 

Planujemy kontynuować Baby
Mamę Wymianę oraz w szer-
szym stopniu otworzyć się na po-
trzeby seniorów. Jesteśmy prze-
konani, że nadal jest wiele obsza-
rów, w których możemy służyć
mieszkańcom naszym zaanga-
żowaniem, pasją i energią. 

K a m i l  O r z e ł
r a d n y  d z i e l n i c y  U r s y n ó w ,  

p r e z e s  s t o w a r z y s z e n i a  
P R O J E K T  U R S Y N Ó W

W ubiegłą sobotę, 17 grudnia, odbył się długo
oczekiwany koncert „Mesjasz” G. F. Haendla.  Koncert
w Kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego został
zorganizowany dzięki wspólnej pracy fundacji o.to.ja
oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów. Ursynowska
publiczność jak zwykle nie zawiodła – wspaniałej
atmosferze towarzyszyła także wysoka frekwencja. 

Trzon koncertu stanowiły arie solowe oraz fragmenty chóralne
z oratorium „Messiah” HWV 56 G. F. Haendla, przeplatane
fragmentami Pisma Świętego. Zespół Instrumentów Dawnych
Passion Ensemble poprowadziła Alicja Sierpińska.  Chórem
Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego oraz ursynowskim
Chórem Iuvenis kierowanym przez Jakuba Kaczmarka dyrygowała
Lilianna Krych. 

– Adwent to szczególny czas. W przerwie od świątecznej gorączki,
szału zakupów i tradycyjnego pośpiechu mieszkańcy Ursynowa
mogli uczestniczyć w wyjątkowym koncercie „#Mesjasz2016”.
Udział w tym wydarzeniu wprowadził słuchaczy w prawdziwie
świąteczny nastrój i przyniósł niezwykłe doznania artystyczne.
Oratorium „Mesjasz” w tym kształcie zabrzmiało w Warszawie już
po raz trzeci i jest mi niezwykle miło, że po raz pierwszy na
Ursynowie, tym bardziej, że uczestniczyli w nim nasi sąsiedzi z
Ursynowskiego  Chóru Iuvenis”- powiedział zastępca burmistrza
Łukasz Ciołko. 

PROJEKT URSYNÓW – podsumowanie roku działalności

„Mesjasz” zabrzmiał 
na Ursynowie
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W o j c i e c h  P i o t r  K w i a t e k

Piórem Derkacza

Mało jest takich artystycznych rodzin, w których zarówno ONA /Irena Moraczewska/ jak i ON
/Jerzy Derkacz/ są artystami plastykami. Rzadko zdarza się nawet w tak artystycznej rodzinie,
żeby ONA i ON na wspólnej wystawie pokazali swoje prace. Taka sytuacja zdarzyła się w ursy-
nowskiej Galerii Działań.  Wojciech P. Kwiatek na otwarciu wystawy odczytał swoje wiersze, któ-
rych bohaterami jest ONA i ON. Powstało więc coś, co nazwałem: „Piórem o Derkaczach”. 

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

Dla Ireny
Jest fabryką talentów prawdziwych

Jej pracownia, gdzie z Pana natchnienia
Cuda rodzą się czyste i dziwy!

Ma charyzmę wspaniała Irena!
W baśnie zmienia zwyczajność, a dzieci,

Podopieczni tej słynnej Pracowni
Już nie będą w okrutnym tym świecie

Publicznością na smutnej widowni.
Bo im świat pokazuje Irena

Taki ciepły, przyjazny, ciekawy,
Że niejedna objawi się wena.

Nie wierzycie? Zobaczcie wystawy!
Skąd to bierze Irena? Skąd iskra,

Co ożywia dziecięce talenty?
Bo Irena to przecież artystka!

I w niej płonie ten ogień tak święty.
Lat 40 już dzieli swe serce

Między sztukę i dzieci kształcenie.
Niechaj świat wciąż miotany w rozterce

Zła i Dobra wciąż sprzyja Irenie.

Dla Jurka
Kto generalnym jest kuratorem

Świętych galerii, niebiańskich wystaw?
I oczywiście też autorem,

Bo to aranżer – lecz i artysta?
Trudna zagadka? Eeee… Wolne żarty!

Nie trzeba nawet w Internet zerkać,
By dać odpowiedź, że ten uparty

Sztuki promotor to Jurek Derkacz.
Cztery dekady już tak się biedzi – 
Pisze, rysuje, koncepcje tworzy.

Wiedzą znajomi, wiedzą sąsiedzi,
Kto zacz. Więc, Jurku, niech się otworzy

Róg obfitości darów wszelakich,
Niechaj łaskawe będą Ci muzy

Oraz publiczność. Sukcesów takich
Życzą Ci wszystkie Galerii tuzy!

Zbliżają się Święta. Boże Narodzenie, zwane przez niektórych „Gwiazd-
ką”, to czas podarunków i prezentów pod choinkę. Jest to czas najbar-
dziej wyczekiwany przez dzieci. Producenci i sprzedawcy zacierają rę-

ce. Dzieci to bardzo wdzięczny target, czyli cel, do którego łatwiej dotrzeć. Do-
rośli także nie potrafią oprzeć się atmosferze przedświątecznych zakupów. One
stają się na dodatek przedmiotem wzmożonego od marketingu. Pytanie – co pod choinkę? – jest
zadawane zarówno przez oczekujących na prezent (może niespodziankę), jak i tych, którzy chcą
obdarować innych. 

Sama idea Świąt i towarzysząca im symbolika zostały zepchnięte na dalszy plan. Na pierwszym
miejscu znalazły się wszechobecne reklamy zachęcające do zakupów. Symbole kojarzone ze Świę-
tami Bożego Narodzenia są wykorzystywane niczym znaki towarowe, których głównym celem
jest zwiększenie sprzedaży. 

Wystarczy wejść do pierwszego lepszego sklepu, aby przekonać się, że aż roi się tam od różnego ro-
dzaju: reniferów (z czerwonym nosem), gwiazdek, choinek, mikołajów i innych świątecznych gadżetów. 

Któż dziś pamięta – kim rzeczywiście był święty Mikołaj – biskup Miry (obecnie Demre)? 
Dla większości mieszkańców krajów anglosaskich to znany z reklamy Coca-Coli Santa Claus – ubra-

ny w czerwony strój z białymi obszyciami, postawny mężczyzna. Jego jowialny wygląd ma wzbu-
dzać zaufanie u wszystkich, a zwłaszcza u klientów wspomnianego koncermu. Stał się on rozpo-
znawalnym produktem kultury masowej. Jego wizerunek silnie upowszechnił się w świadomości
ludzi niemal na całym świecie. Próżno byłoby przekonać kogokolwiek, że to tylko marketingowa
wydmuszka. Przekaz jest bowiem niezwykle sugestywny. Nikogo nie powinno więc dziwić, że stał
się jednym z najważniejszych akcentów świątecznych. 

Mikołaj z pomocą swoich wytrwałych reniferów, (z których najbardziej znany jest czerwonono-
sy Rudolph) od wielu lat wyrusza z Laponii aby dotrzeć z prezentami do wybranych adresatów. Z
niespożytą energią obdarowuje najmłodszych. Nie zapomina też o dorosłych. 

T rzeba przyznać, że Mikołaj to jeden z najprzyjemniejszych „produktów” kultury masowej.
Chyba nie znajdzie się nikt, kto nie lubiłby Mikołaja, a tym bardziej nie chciałby otrzymy-
wać prezentów. Dlatego niezależnie od wieku wszyscy go wypatrujemy. Zastanawiamy się,

co tym razem przyniesie nam pod choinkę. Ulegamy magii świąt, która wyzwala w nas wspomnie-
nia z dzieciństwa, refleksje i to miłe oczekiwanie na upominek. Równie ważna, (a może ważniej-
sza) jest dla nas przyjemność obdarowywania bliskich nam osób. Przecież to ich radość stanowi dla
nas źródło niepowtarzalnej satysfakcji. 

Niezależnie od proweniencji Mikołaja i genezy Świąt, z pewnością przetrwają one w naszej kul-
turze i tradycji. Niosący dobro Mikołaj, The Santa Claus (ang.), czy też Dziadek Mróz (jak zwą go
na wschód od nas) pozostanie z nami jeszcze długo. Poczciwy starszy pan z Laponii zmienia się jed-
nak razem z nami. Odpowiada na zapotrzebowanie neoliberalnych obyczajów, dlatego (od jakie-
goś czasu) zrezygnował z nieco archaicznego „systemu motywacyjnego”, polegającego na obdaro-
wywaniu jedynie „dobrych i grzecznych” adresatów prezentami, a innych rózgami. Być może, sys-
tem kar cielesnych, którego symbolem były owe rózgi, nie sprawdził się. W dzisiejszym zunifikowa-

nym świecie, wyrosłym
z kultury europejskiej,
trudno sobie wyobra-
zić ucznia idącego do
szkoły(po Świętach,
kiedy większość dzieci
pokazuje z dumą swoje
nowe smartfony, lapto-
py, czy gry kompuero-
we) – prezentującego
kolegom otrzymane
pod choinkę rózgi. Za-

pewne powołano by tam zaraz jakiś komitet pomocy dla nieszczęśnika, a jego rodzice razem z Mi-
kołajem stanęliby przed sądem za stosowanie niedozwolonych metod wychowawczych. A nawet za
nakłanianie do przemocy. Odpowiedni paragraf szybko by się znalazł... 

Lepiej więc położyć pod świątecznym iglakiem cokolwiek, byle nie rózgi, licząc na to, że odnie-
sie lepszy to skutek wychowawczy. 

W iększość z nas w przedświątecznym ferworze zatraca konsumencki zdrowy rozsądek.
Poddajemy się wszechobecnej atmosferze zakupów i przygotowań do Świąt. Łatwiej ule-
gamy kuszącym nas z każdej strony ofertom. Nie należy więc się dziwić, że okres ten

chcą wykorzystać niemal wszyscy. Prześcigają się w próbach dotarcia do klienta. Za prawdziwe mi-
strzostwo świata w dziedzinie marketingu należy uznać sukces niedawnej akcji w sieci Biedronka,
gdzie w rzekomo promocyjnej cenie (bagatela, 50 złotych) klienci mogli nabyć „świeżaka”, czyli plu-
szową zabawkę w formie stylizowanych warzyw lub owoców. Pomijając już fakt, że cena ta była wy-
górowana (dla porównania – tego typu zabawkę można kupić w innych sklepach w cenie około 19
zł) to, skandalem lub co najmniej niezręcznością było to, co stało się potem, co zaskoczyło wszyst-
kich, a najbardziej dzieci. Nie kryły one rozczarowania, odchodząc z Biedronek z niczym, mimo że
ich rodzice spełnili wszystkie warunki wymagane w promocji. Zdobyli określoną w regulaminie ilość
naklejek oznaczających punkty (30 naklejek na zakup świeżaka w „promocyjnej” w cenie 19,99 zł
lub 60 naklejek, co miało gwarantować otrzymanie wspomnianej zabawki za „darmo”). Warto wy-
jaśnić, że aby otrzymać 1 punkt należało dokonać zakupów w Biedronce za 41 zł. Jak łatwo poli-
czyć, aby otrzymać świeżaka, trzeba było wydać aż 2460 zł. Przyznać trzeba, że to wcale niemało. 

No cóż... Świetna promocja. Pytanie – dla kogo? Bo, ta akcja szybko przerodziła się w źródło fru-
stracji dla wielu osób odchodzących z przysłowiowym kwitkiem. 

Jak widać, zawsze warto przeprowadzić właściwą kalkulację. Dotyczy to zarówno właścicieli skle-
pu, jak i klientów. Prawdopodobnie gdzieś w chińskich zakładach produkcja świeżaków odbywa się
w ekspresowym tempie. Nie wpływa to jednak na odczucia niezadowolonych klientów, czekających
wciąż na wywiązanie się Biedronki z marketingowych obietnic. Dla klientów, którzy w wyniku „uda-
nej” akcji zostali zrobieni „w świeżaka”, nie przekonują tłumaczenia sprzedawców, że marketingo-
wy sukces przeszedł wszelkie oczekiwania. Można było przecież taką sytuację przewidzieć. 

Święta to czas, kiedy pamiętamy o bliskich i o potrzebujących pomocy. Stąd udział wielu osób w
akcjach charytatywnych podejmowanych przez instytucje, organizacje społeczne i osoby prywat-
ne. Organizowane są zbiórki żywności, leków i niezbędnych środków oraz sprzętów dla ludzi sta-
rych, chorych, bezdomnych, a także w krajach objętych wojną. Dla nich taka pomoc nabiera szcze-
gólnego znaczenia. 

Z ima w naszej szerokości geograficznej to nie tylko okres świąteczny ale też czas czas lepienia
bałwanów. Jak wiadomo, przybywa ich po opadach śniegu, choć czasem dzieje się to nieza-
leżnie od ilości spadającego z nieba białego puchu. Paradoksalnie, z takim zjawiskiem mamy

do czynienia obecnie. Śniegu na ulicach brak, a bałwanów zdaje się przybywać. I to w niemałej liczbie.
Miejmy nadzieję, że atmosfera Świąt odmieni tę sytuację. Wszystko wróci do normy. Bałwany znikną
z ulic i placów, a pojawi się śnieg, sprawiając, że ten bliski sercu wszystkich czas, jakim są Święta Boże-
go Narodzenia, zyska należną mu oprawę. Czego sobie i wszystkim Czytelnikom serdecznie życzę.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Co pod choinkę? 

„Niezależnie od proweniencji Mikoła-
ja i  genezy Świąt, z pewnością prze-
trwają one w naszej kulturze i trady-
cji.  Niosący dobro Mikołaj, The Santa
Claus (ang.),  czy też Dziadek Mróz
(jak zwą go na wschód od nas) 
pozostanie z nami jeszcze długo”

Czarująca niezwykłym głosem i ambitnym repertuarem piosenkarka Sława Przy-
bylska obchodziła w tym roku 60-lecie pracy artystycznej. Wielka Gala Finałowa
czyli Spotkanie Mistrzów wieńczące rok jubileuszowy odbyło się w niedzielę (18
grudnia) w warszawskim Teatrze Rampa, gdzie Sława przed laty występowała. 

Z tej okazji artystka wręczyła ustanowione przez siebie Honorowe Medale In Arte Libertas (W sztu-
ce wolność) osobom, które – jak twierdzi – odegrały w jej życiu artystycznym znaczącą rolę, jako mi-
strzowie i wzory do naśladowania. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi wybitni aktorzy (Artur Barciś, Grażyna Barszczew-
ska, Janusz Gajos, Marta Lipińska, Beata Tyszkiewicz i Magdalena Zawadzka), piosenkarze (Irena San-
tor i Hanna Banaszak), kompozytorzy (Lucjan Kaszycki, Włodzimierz Korcz, Czesław Majewski,
Edward Pałłasz, Ryszard Poznakowski, Janusz Sent i Janusz Tylman), poeci (Julia Hartwig, Urszula
Kozioł i Ewa Lipska), Elżbieta Dzikowska, Adam Michnik i prof. Maria Szyszkowska. W tym zacnym
gronie i doborowym towarzystwie znalazł się także nasz redakcyjny kolega Wojciech Dąbrowski, któ-
ry otrzymał to zaszczytne wyróżnienie za pomysł i realizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Re-
tro im. Mieczysława Fogga.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a pani Sławie życzymy kolejnych artystycznych do-
konań. W D

Nasz Wojtek w blasku Sławy...
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Lotniskowe rekordy i plany 
Dobiega końca trudny, ale satysfakcjonujący rok 2016. Na Lotni-
sku Chopina po raz kolejny udało się pobić rekord w liczbie obsłu-
żonych pasażerów - 6 grudnia po raz pierwszy obsłużyliśmy 12-mi-
lionowego pasażera, a na koniec roku będzie ich ponad 12,5 mln. 

Nigdy wcześniej w swojej historii warszawski port lotniczy nie obsługiwał aż
tylu osób. Zarówno w sezonie letnim, jak i w sezonie zimowym obsługiwaliśmy
także rekordową liczbę tras w ruchu rozkładowym i czarterowym. Przewoźnicy
operujący na naszym lotnisku uruchomili w ciągu tego roku ponad czterdzieści nowych tras, w
tym kilka dalekodystansowych: do Tokio, Seulu, Pekinu czy Toronto. Mimo tych rekordów licz-
ba samolotów przelatujących nad Warszawą jest tylko o kilka procent większa niż w ubiegłych la-
tach i wciąż daleko jej do wyniku z roku 2008, kiedy zanotowaliśmy ponad 160 tys. operacji lot-
niczych. 

W 2016 r. obsłużyliśmy na Lotnisku Chopina dwie wielkie imprezy: Szczyt NATO i Światowe
Dni Młodzieży. Przeszliśmy ponadto trudny okres konwersji certyfikatu lotniska do wymogów Unii
Europejskiej. Wszystko to wymagało olbrzymiego zaangażowania i wysiłku ze strony służb lot-
niskowych. Wszystkim pracownikom lotniska - zarówno tym zatrudnionym w Portach Lotniczych,
jak i tym z firm współpracujących z PPL - należą się wielkie podziękowania. Bez ich zaangażowa-
nia i ciężkiej codziennej pracy nie byłoby tych sukcesów.

Nie byłoby także dobrej opinii o lotnisku wśród korzystających z niego pasażerów. Blisko 80 proc.
osób, które w mijającym roku odlatywały lub przylatywały na Lotnisku Chopina, ocenia nasz port
dobrze i bardzo dobrze. Wysoko ceniona jest życzliwa i pomocna obsługa, czystość i wygoda ter-
minalu, a także szeroki asortyment oferty gastronomicznej i handlowej. 

Opinie z naszych ankiet potwierdzają wyniki międzynarodowych konkursów. We wrześniu Lot-
nisko Chopina zajęło 11. miejsce w Europie w głosowaniu użytkowników portalu Sleeping in Air-
ports. Podróżni docenili nas m.in. za wygodne fotele, na których można się położyć, dostępność
gniazdek i ładowarek telefonów komórkowych oraz bezpłatne prysznice. Natomiast w grudniu
użytkownicy kart Priority Pass uznali, że nasz Preludium Executive Lounge oferuje najlepsze na
świecie zaplecze dla osób podróżujących w celach biznesowych. A konkurencja była bardzo du-
ża: drugie miejsce w tej kategorii zajął salon Marhaba Lounge na lotnisku w Dubaju, a w poprzed-
nich latach nagradzane były m.in. Wingtips Lounge (Nowy Jork JFK), Dilmun Lounge (Bahrain),
Swiss International Airlines Lounge (Zurych).Salon Preludium zyskał uznanie wśród pasażerów
ze względu na komfortowe warunki dla podróżujących biznesowo, wysoki standard obsługi i wy-
jątkowy element dekoracyjny ścian - żywy mech. Warto podkreślić, że nagroda Priority Pass zo-
stała przyznana po raz pierwszy lotnisku w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. To dla nas
ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że nagroda przyznawana jest na podstawie głosów pasaże-
rów. Lotnisko Chopina zostało włączone w ten sposób do pierwszej ligi najlepszych i najbardziej
przyjaznych pasażerom biznesowym portów lotniczych na świecie. 

Teraz myślimy już o przyszłym roku. Wszystko na to wskazuje, że 2017 także będzie rekordo-
wy. Linie lotnicze zapowiadają dalszy rozwój siatki połączeń i zwiększanie liczby oferowanych
miejsc. My myślimy o kolejnych inwestycjach. Już wiemy, że będziemy musieli przymierzyć się
do rozbudowy terminala i wydłużenia pirsu południowego, co pozwoli zwiększyć liczbę stano-
wisk dla dużych samolotów. To teraz najważniejsze zadanie. 

Niezależnie od decyzji rządu co do przyszłości Lotniska Chopina i założeń strategii transpor-
towej państwa - dopóki nasze lotnisko istnieje i działa musimy dbać o zapewnienie przepustowo-
ści i komfortu dla naszych klientów - to przecież oni są dla nas najważniejsi. 

Życzę wszystkim państwu zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukce-
sów w nowym roku.

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i

Komediodramatem Hindi Brooks „Po co są matki?” zakończyły się w sobotę
obchody jubileuszu trzydziestolecia Teatru Za Dalekiego w Domu Sztuki. W
spektaklu o zarazem pełnej czułości i toksycznej relacji matki i dorosłej córki,
aktorki Joanna Żółkowska i Paulina Holtz z mistrzowską lekkością przechodziły od
tonu komediowego do dramatycznego. 

Niemała w tym zasługa reżyserii Roberta Glińskiego oraz samych dialogów. Zabawne, ale i mądre
przedstawienie! Po nim publiczność udała się Galerii Domu Sztuki na uroczyste otwarcie wystawy „30
lat z Teatrem Za Dalekim”, przygotowanej z wielkim zaangażowaniem przez grono pracowników
placówki. Motywem przewodnim ekspozycji są wystawione tu spektakle z udziałem wybitnych
polskich aktorów i aktorek. Osobne fragmenty poświęcono współtwórcy i pierwszemu dyrektorowi
artystycznemu tej sceny, Zbigniewowi Zapasiewiczowi, oraz przedstawieniom dla dzieci.

Na wernisażu raczono się pysznym urodzinowym tortem, zaś lampką czerwonego wina wzniesiono
toast za pomyślność jubilata. Życzenia złożył Teatrowi Za Dalekiemu burmistrz Dzielnicy Ursynów
Robert Kempa, a wśród gości nie zabrakło również zastępcy burmistrza Łukasza Ciołko, ursynowskich
radnych, dwóch byłych dyrektorek Domu Sztuki, Urszuli Janowskiej i Hanny Kalińskiej, a także Niny
Dziemidowicz, organizującej swego czasu pracę Teatru Za Dalekiego z ramienia Domu Sztuki. Przede
wszystkim jednak, ani w czasie przedstawienia, ani na wystawie nie brak było doskonałego nastroju.

I cudnych, jak w piosence, wspomnień z dawnych lat… Spektakl „Po co są matki?” został
sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

A B U

W ostatnim w tym roku koncercie z cyklu „Marek Majewski i jego goście”, który w
poniedziałek odbył się w Domu Sztuki SMB „Jary” na Ursynowie, gospodarzowi
towarzyszyło dwoje nie mniej znakomitych artystów – aktorka i piosenkarka
Katarzyna Jamróz oraz satyryk Tadeusz Drozda. 

Pani Katarzyna podbiła serca licznie przybyłych słuchaczy zarazem perfekcyjnym i
bezpretensjonalnym wykonaniem pełnych liryzmu, acz nie pozbawionych ekspresji, piosenek z
repertuaru Edith Piaf. Komizm wzięli na swoje barki Drozda z Majewskim, przy czym pierwszy z nich
bawił publiczność, w swoim monologu, inteligentną satyrą na tematy aktualne, a drugi – humorem
autorskich ballad i wierszy.

Śmiechy i brawa często rozlegały się na widowni, a Katarzyna Jamróz, która w swoim drugim
„wejściu” śpiewała polskie przeboje, na życzenie publiczności bisowała.

Koncert został sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. A B U

Pod tytułem „Najpiękniejsze tanga,
walce i czardasze“ odbył się koncert so-
pranistki Justyny Reczeniedi – solistki
Warszawskiej Opery Kameralnej, śpie-
waczki, skrzypaczki, polonistki, autorki
książek w Domu Kultury SMB Imielin,
ul. Dereniowa 6. Śpiewaczce towarzyszy-
li: Andrzej Płonczyński – fortepian i Ta-
deusz Melon – skrzypce. 

Justyna Reczeniedi jest ostatnią uczennicą le-
gendarnej Bogny Sokorskiej – niezapomnianego
„Słowika Warszawy”. Ukończyła Wydział Wokal-
ny warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina w klasie prof. Zdzisławy Do-
nat (dyplom z wyróżnieniem z wynikiem celują-
cym w 2003 r). Jest także magistrem filologii pol-
skiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Debiutowała w 2004 r. na scenie Warszaw-
skiej Opery Kameralnej. Ma na swoim koncie
koncerty w wielu prestiżowych miejscach m. in.
w Tokio City Opera w ramach tournée w listopa-
dzie oraz grudniu 2004 i 2006 r. Jest laureatką
licznych nagród zdobytych w konkursach wo-
kalnych. Odniosła sukces na Europejskim Festi-
walu im. J. Kiepury w Krynicy (2007 i 2008 ), w
koncertach prowadzonych przez Bogusława Ka-
czyńskiego, transmitowanych przez Telewizję
Polską i Polskie Radio.

Andrzej Płonczyński – pianista wirtuoz, legen-
darny polski akompaniator. Jest absolwentem
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w War-
szawie w klasie fortepianu prof. Pawła Lewiec-
kiego. Akompaniował najwybitniejszym wyko-
nawcom polskiej estrady, takim jak: Anna Ger-
man, Bernard Ładysz, Irena Santor, Jerzy Połom-

ski, Halina Kunicka, Sława Przybylska, Wojciech
Młynarski, Mieczysław Fogg, Rena Rolska i wielu
innym. Współpracował z Filharmonią Narodową,
Centralnym Zespołem Artystycznym Wojska Pol-
skiego, Polskim Radiem i Polską Telewizją (anima-
tor i akompaniator słynnego „Podwieczorku przy
mikrofonie”). 

Tadeusz Melon – skrzypek, kompozytor i aran-
żer, koncertmistrz orkiestry kameralnej Collegium
Varsoviense w Warszawie, członek zespołu New
Acoustic Unit, lider zespołu Tad & Roman, członek
zespołu Zejman & Garkumpel. Brał udział w wie-
lu festiwalach, programach radiowych, telewizyj-
nych oraz przedstawieniach teatralnych. Jest też
autorem utworów muzyki klasycznej, opery ka-
meralnej dla dzieci, muzyki orkiestrowej i filmowej. 

W repertuarze znalazły się wybitne kompozy-
cje znane szerokiej widowni z wielu wykonań z
okresu międzywojennego i wcześniejsze oraz lat
powojennych. Nic dziwnego, że publiczność słu-
chała ich z nutą nostalgii. Na uwagę zasługuje za-
równo maestria wykonania, jeśli chodzi o dającą
prawdziwy popis swych możliwości wokalnych
Justynę Reczeniedi, jak i oprawę muzyczną to-
warzyszących jej muzyków. 

Dodatkową atrakcją stały się zapowiedzi po-
przedzające kolejne utwory oraz anegdoty doty-
czące znanych muzyków, śpiewakow i kompozy-
torów, którymi świetny gawędziarz Andrzej Płon-
czyńskieg ubarwił to wydarzenie. 

Wielbiciele talentu Justyny Reczeniedi mogli
kupić jej płyty z autografem.

Koncert sfinansowano ze środków Dzielnicy
Ursynów m. st. Warszawy

Te k s t  i  f o t .  -  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Nastrojowe śpiewanie w DK Imielin

Goście Domu Sztuki...

Pójść w tango z Justyną!

Trochę Drozdy, trochę Kasi u Marka 

Piękny finał 30-lecia Teatru Za Dalekiego

Koncert aktorski na deser
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668 681 911

PPOOŻŻYYCCZZKKAA do 25 000 zł, 
663 271 508

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

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

KKUUPPIIĘĘ znaczki, monety, medale,
książki, 601 235 118; 22 253 38 79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

KKUUPPIIĘĘ 1-2 pokojowe, 
501 100 059

KKUUPPIIĘĘ 3-4 pokojowe, 
501 100 059

KKUUPPIIĘĘ za gotówkę mieszkanie -
może być zadłużone. Pomogę
załatwić wszelkie formalności, 
tel.: 666 979 366

AANNGGIIEELLSSKKII, nauczyciel,
doświadczenie, dojazd, 
601 333 707

AANNGGLLIISSTTAA, 
nauczyciel akademicki, 

wszystkie zakresy, 
502 280 165; 22 643 81 23

BBIIOOLLOOGGIIAA, nauczycielka,
dojazd, 607 153 493

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA doświadczona,

693 329 929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

DDZZIIAAŁŁKKAA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKAA narożna 1000 m2

budowlano-handlowa przy trasie
722 Nowy Prażmów, 602 77 03 61

DDZZIIAAŁŁKKAA rolna 2800 m2

Prażmów, 602 77 03 61

RRzzeecczzoozznnaawwccaa mmaajjąąttkkoowwyy
WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Doradztwo przy
kupnie/sprzedaży

550033 880022 220033

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee

sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii

oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
!KKaabbaattyy, 42 m2, 1 pok. 

z oddzielną widną kuchnią, do
remontu, 601 720 840

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

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

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

DDoommyy::
! 330000 mm22, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!DDoomm WWiillaannóóww 160 m2, ładna

działka po stronie Pałacu, 
dobra cena 601 720 840

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

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

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

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

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

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

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

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh 
kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,,

UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

KKIIEERROOWWCCĘĘ na 1/2 etatu do
piekarni w Piasecznie, 

22 756 71 76,
piekarniawzorowa@

gmail.com

OOPPEERRAATTOORR maszyn
drukujących przyuczenie, obsługa
komputera, 602 424 170

PPIIEEKKAARRZZAA do piekarni 
w Piasecznie
22 756 71 76 

AANNTTEENNYY, 603 375 875

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 3x
lakierowanie, naprawy, wymiana
listew. Remonty mieszkań. Tanio,
662 745 557

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, pluskwy, 
606 652 601

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
DDRRZZEEWWAA, wycinka, 501 311 371
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507 153 734
EELLEEKKTTRRYYKK, 666 890 886
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507 153 734

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA,, remonty, 
602-651-211

HHYYDDRRAAUULLIIKK pełen zakres, 
601 81 85 81

IIZZOOLLAACCJJEE natryskowe pianą
pur, 668 327 588

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 602 301 214

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE,, szpachlowanie,
ocieplanie poddaszy, 513 137 581

AAAAAA NNAAPPRRAAWWAA piekarników,
kuchenek mikrofalowych,
ceramicznych i indukcyjnych,
odkurzaczy, 604 660 792

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502 288 514

PPRRAANNIIEE dywanów i tapicerki
meblowej, 794 027 037

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

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

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501 829 771

TTVV ffrraannccuusskkaa
509 610 850 

UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,
517 477 531

UUSSŁŁUUGGII mini koparką-
ładowarką, 517 477 531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668 327 588

WWYYNNAAJJMMĘĘ TTRRAANNSSIITT
dostawcy

tanio, 
503 023 925

ZZŁŁOOTTAA RRĄĄCCZZKKAA, 791 089 784

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona,
TANIO, 501 623 919

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

ŚŚrrooddaa,, 44 ssttyycczznniiaa 22001177,, 1188..0000:: Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na otwarcie wystawy Izabeli Uchman p.n. “Na krawędzi sło-
wa”. W programie projekcja filmu Piotra Parandowskiego “Egipt
Michałowskiego”. Wstęp wolny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0033..0011 - wwttoorreekk - spotkanie z drem Piotrem Laskiem w cy-
klu Inaczej o sztuce pt.: “Rokokowe kokoty i pobożni
mieszczanie”

0055..0011 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z drem Kamilem Kopanią w
cyklu W trosce o dziedzictwo przeszłości pt.: “Co i jak fotogra-
fować na potrzeby etnografii”

10.01 - wtorek - spotkanie z prof. Krzysztofem Mrowcewiczem
w cyklu O miłościach pt.: “Casanova”

12.01 - czwartek - spotkanie z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Miles Polonus, czyli tajemnice, wzloty i upadki staro-
polskiej szkoły wojennej pt.: “Bitwa pod Grunwaldem znana i
mniej znana”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!

Najdłużej żyjemy 
na Ursynowie i Wilanowie

W ratuszu przedstawiono wyniki kolejnego raportu o sta-
nie zdrowia warszawiaków w latach 2012-2014 (z elemen-
tami za 2015r.).  Dane zbierane z całego miasta i z poszcze-
gólnych dzielnic pozwalają wykazać stan rzeczywisty doty-
czący naszej zdrowotności, ale także wyznaczać cele na naj-
bliższe lata.

Przeciętna długość życia mieszkańców Warszawy w 2015
r. wynosiła dla mężczyzn 76,1 roku a dla kobiet 82,3 i war-
tości te są większe niż w 2012 r. odpowiednio o 1,2 i 0,8 ro-
ku. Mieszkańcy Warszawy żyją dłużej niż przeciętny miesz-
kaniec Polski, miast ogółem, a także dużych miast, za wyjąt-
kiem Krakowa. 

W zestawieniu dzielnic wygrywają Ursynów i Wilanów. Śred-
nia długość życia mężczyzn w latach to 80,9 w przypadku Wi-
lanowa i 79,5 w przypadku Ursynowa. W przypadku kobiet jest
jeszcze lepiej – na Wilanowie kobiety żyją średnio 86 lat, na Ur-
synowie średnia to 84,3.
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