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Z apatrzeni w tokujących nie-
ustannie w telewizji posłów
i senatorów poszczególnych

partii obywatele Rzeczypospolitej
nie mają świadomości, że w grun-
cie rzeczy nie te wybrane przez na-
ród kukiełki decydują o prawnych
rozwiązaniach, jakie wypracowu-
je się już to w Sejmie, już to w Sena-
cie. Decydentami są faktycznie lob-
byści, czyli ci, którzy szwendają się
po parlamentarnych kuluarach i
po cichu naciskają na posłów i se-
natorów, reprezentując czyjeś, naj-
częściej prywatne, a bardzo często
po prostu ciemne interesy. Do ujaw-
nienia tego rodzaju nacisków na
szerszą skalę doszło, gdy mieszczą-
ca się do niedawna na Czerniako-
wie restauracja “Sowa i przyjacie-
le” zamieniła się w klubokawiarnię
naiwnych jak dzieci posłów i mini-
strów,  wywodzących się z Platfor-
my Obywatelskiej. Kto chciał pod-
słuchiwać tych frajerów, mógł to
czynić z największą łatwością i tym
sposobem całkiem nieoczekiwanie
dotarły do publiczności “taśmy
prawdy”, które w ogromnym stop-
niu przyczyniły się do przegranej
PO w wyborach prezydenckich i
parlamentarnych. Sam tego chcia-
łeś, Grzegorzu Dyndało - można
by powtórzyć w ślad za Molierem. 

J eśli jednak chcemy zoriento-
wać się, kto konkretnie lob-
bował za takim rozwiąza-

niem ustawowym, by sumy od-

szkodowań za nieruchomości za-
garnięte bezprawnie w czasach
PRL wypłacać wedle obecnej war-
tości tego majątku - nie trzeba wca-
le rozglądać się po szeregach za-
wodowych lobbystów. Gdy od 2004
roku ustawa o gospodarce nieru-
chomościami zaczęła pozwalać na
wypłaty odszkodowań po dzisiej-
szych cenach, Naczelna Izba Kon-
troli od razu alarmowała, że gro-
zi to poważnym naruszeniem fi-
nansów państwa. “Gazeta Wybor-
cza” opisała swego czasu desperac-
kie wysiłki znakomicie wykonują-
cego obowiązki prezydenta Gdyni
Wojciecha Szczurka, który starał
się od 2007 roku wykonywać zale-
cenia NIK i wypłacać odszkodowa-
nia wedle wartości obiektu w mo-
mencie wywłaszczenia, ale Szczur-
kowe decyzje natychmiast uchylał
wojewoda. W “Gazecie” opisano
również, jak alarmujące pisma
prezesa NIK kancelaria premiera
odsyła do Ministerstwa Infrastruk-
tury, które z kolei broniło odszko-
dowań wedle wartości aktualnej,
powołując się na autorytety praw-
nicze (prof. Stanisława Kalus z
Uniwersytetu Śląskiego, prof. Ma-
rek Szewczyk z Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu). 

L ista autorytetów, które wal-
nie przyczyniły się do napę-
dzenia kasy wszelkiej maści

pełnomocnikom byłych właścicieli
wspomnianych nieruchomości jest
o wiele dłuższa, co mnie - jako
prawnika - irytuje jak jasna chole-
ra. Bo te profesorskie marudy wy-
dają się całkowicie oderwane od
życia i nie biorą pod uwagę gene-
ralnych skutków, wywołanych
przez drugą wojnę światową. Prze-
praszam, że skorzystam w tym
miejscu z haniebnego dowcipu an-
tysemitów, ale wydaje mi się, że
owi uniwersyteccy mądrale przeję-

li obowiązującą nawet w okresie
wojennej pożogi niemiecką men-
talność (Ordnung muss sein) i roz-
liczając wydatki, poniesione przez
komendanturę obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz, zażądaliby dzi-
siaj: Żydzi, zapłaćcie za gaz! 

A przecież odszkodowania
reprywatyzacyjne wypłaca
się z budżetu państwa, czy-

li z pieniędzy narodu, który tak
mocno ucierpiał z powodu dru-
giej wojny światowej, a po jej za-
kończeniu znalazł się - chcąc nie
chcąc - w szponach władzy pro-
sowieckiej. Zniszczeń material-
nych i potrzeb jak najszybszej od-
budowy powojennej - profesorskie
liczykrupy nie biorą w ogóle pod

uwagę, zapominając na przykład
o słynnej akcji “Cały Naród bu-
duje swoją stolicę”, o cegiełkach
wpłacanych na odrestaurowanie
miasta, zrównanego przez Niem-
ców z ziemią w odpowiedzi na wy-
buch Powstania Warszawskiego.
Wyszydzany dziś “dekret Bieru-
ta”, który nakazywał wywłasz-
czenie prywatnych właścicieli nie-
ruchomości w Warszawie miał
przecież tylko po części polityczny
kontekst. Przede wszystkim cho-
dziło bowiem o to, żeby jednorod-
na własność ułatwiła błyskawicz-
ne podniesienie stolicy z ruin. Ta-
kie rozwiązania przyjęto zresztą
po wojnie w wielu innych metro-
poliach europejskich. 

H istorycy, którzy po 1989
nie stracili poczucia rze-
czywistości i jak nie klę-

kali przed bożkiem nacjonalizacji,
tak nie hołdują bożkowi prywaty-
zacyjnemu, raczą od czasu do cza-
su przypominać, że gdy po 1918
rodziła się II Rzeczpospolita, to -
mimo wielkiego sentymentu do
czasów szlacheckich -  państwo
nie zwracało majątków skonfi-
skowanych powstańcom stycznio-
wym przez cara. Również dzisiaj
trzeba mieć świadomość, że co in-
nego, gdy ktoś poniesie majątko-
wą szkodę w efekcie normalnego
obrotu prawnego, a co innego, je-
śli jest to następstwo wydarzeń
dziejowych. 

D latego zwykła ludzka uczci-
wość wymaga, by wreszcie
uchwalono taką ustawę re-

prywatyzacyjną, która miałaby
charakter kompromisowy. W ja-
kimś stopniu zaspokajała słuszne
żądania osób pokrzywdzonych, ale
nie rujnowała budżetu państwa
(miasta). Dotychczasowa ustawa
okazała się w gruncie rzeczy spryt-
ną ustawką, wprowadzoną w ży-
cie przez cwaniaków i pozwoliła się
dorobić wydrwigroszom, niemają-
cym nic wspólnego z rzeczywisty-
mi właścicielami lub ich spadko-
biercami. A już swego rodzaju ironią
losu stało się to, że w następstwie
prawniczych matactw - niczym ja-
ki paser - dorobił się na kradzionym
mieniu pożydowskim mąż prezy-
dent Hanny Gronkiewicz-Waltz,
który “współodziedziczył” kamie-
nicę przy ul. Noakowskiego 16. Tym
sposobem niejako czterdziestu ty-
siącom wyrzuconych na bruk loka-
torom warszawskich domów ko-
munalnych pani prezydent wraz z
małżonkiem splunęli w twarz. 

Mając na względzie wymy-
śloną przez posłów dotych-
czasową ustawkę reprywa-

tyzacyjną, na której Warszawa stra-
ciła ponoć w drodze wyłudzeń co naj-
mniej miliard złotych, należałoby te-
raz nie dopuścić do kolejnej poselskiej
ustawki, jaką zainicjował Jacek Sa-
sin (PiS), który chciałby powiększyć
Warszawę o 32 okoliczne gminy
(“Miasto me widzę ogromne”?), wy-
stępując w czysto partyjnym interesie.
Na szczęście ów projekt, który wywo-
łał burzę, ma w niektórych szczegó-
łach całkiem racjonalne elementy, o
których piszą nasi autorzy na stro-
nach...  Bo w życiu nic nie jest cał-
kiem czarne, ani całkiem białe.

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
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Kontrole autokarów

Czy twoje dziecko 
pojedzie bezpiecznie? 

Już od piątku, 10 lutego, inspektorzy ITD oraz
funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji będą
sprawdzać autokary wiozące dzieci na zimowy wy-
poczynek. Kontrole będą prowadzone w wyzna-
czonych godzinach na parkingu przy hali Torwar.
Kontrola obejmuje m. in. stan techniczny pojaz-
dów, trzeźwość kierowców oraz niezbędne doku-
menty.

Kontrole będą także dokonywane na podstawie
zgłoszenia do Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Stołecznej Policji pod numerami telefonów:

22 603 77 55 – całodobowo oraz
22 603 77 18 – w godz. 8.00-16.00 od ponie-

działku do piątku.
Za pośrednictwem strony internetowej www.bez-

piecznyautobus.gov.pl można także sprawdzać,
czy autokar, którym planowana jest podróż, po-
siada aktualne badania techniczne i ważne ubezpie-
czenie OC.

Wnioski tylko do 31 marca

Są pieniądze na modernizacje
kotłowni

W połowie stycznia br. weszła w życie uchwała nr XXXVIII/975/2016 Ra-
dy Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji na terenie miasta, służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej. 

Dotacja obejmuje inwestycje związane m. in. z modernizacją kotłowni.W
przypadku kotłowni, wnioskodawcą może być jedynie podmiot niezaliczony
do sektora finansów publicznych (osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa,
osoba prawna, przedsiębiorca) lub jednostka sektora finansów publicznych,
będąca gminną lub powiatową osobą prawną, o ile posiadają prawo do dys-
ponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji. Nieruchomość wypo-
sażona w kotłownię musi być położona na terenie m. st. Warszawy. Wniosek
należy złożyć Biurze Ochrony Środowiska w terminie do 31 marca br. Nie war-
to jednak czekać na ostatnią chwilę. W przypadku ograniczonej ilości środków
finansowych w budżecie Warszawy dotacje udzielane będą zgodnie z kolej-
nością wpływu wniosków.

Miejsce składania wniosków: Biuro Ochrony Środowiska (BOŚ), pl. S. Sta-
rynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404 i 405, od poniedziałku do piątku w go-
dzinach: 8.00 - 16.00. Szczegóły dotyczące dofinansowania są dostępne w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu m. st. Warszawy

Zajęcia hipoterapii, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
rodzinne gry miejskie czy kursy językowe i komputerowe dla seniorów – to tylko
przykłady z grupy 42 projektów, dla których Zarząd Dzielnicy Ursynów
rekomendował udzielenie dotacji. 

Na projekty skierowane do mieszkańców naszej dzielnicy przeznaczono kwotę ponad 1,6 mln zł,
ich realizacja przewidziana jest na okres od lutego do grudnia br. Proces wyboru projektów trwa od
zeszłego roku – w ramach ogłoszonych pod koniec listopada 2016 r. konkursów, organizacje
pozarządowe złożyły 61 ofert. 

– To bardzo potrzebne projekty, których realizacja będzie bez wątpienia dla mieszkańców źródłem
wiedzy i umiejętności. Najwięcej środków przeznaczyliśmy w tym roku na projekty adresowane do
seniorów, ponieważ ta grupa w działaniach społecznych stanowi dla nas priorytet. Oferta w ramach
rekomendowanych do udzielenia dotacji projektów jest bardzo różnorodna i sądzę, że jest odpowiedzią
na potrzeby naszych mieszkańców – podkreśla burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

CCOO ZZOOSSTTAANNIIEE ZZRREEAALLIIZZOOWWAANNEE::
– 180 000 zł Dzielnica przekaże organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. W

ramach 4 projektów Dzielnica sfinansuje m. in. zajęcia aktywizujące na basenie, zajęcia hipoterapii,
a także wsparcie psychologiczne.

– 10 projektów, na łączną kwotę 395 000 zł, dotyczyć będzie profilaktyki alkoholowej. Działania
zaproponowane przez organizacje pozarządowe obejmują przede wszystkim warsztaty profilaktyczne
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, warsztaty umiejętności wychowawczych dla
rodziców oraz porady i konsultacje specjalistów, związane z problematyką uzależnień. 

– 3 rekomendowane projekty, o łącznej wartości 100 000 zł – obejmują m. in. porady i konsultacje,
wsparcie grupowe oraz działania pedagogów ulicy, dotyczyć będą zapobiegania narkomanii.

– kolejna pula środków, w wysokości 200 000 zł, została przyznana na realizację zadań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Mieszkańcy Ursynowa doświadczający przemocy będą mogli
skorzystać ze wsparcia indywidualnego i grupowego. Z dzielnicowych dotacji sfinansowane będą
również warsztaty dotyczące identyfikowania symptomów przemocy, adresowane do pedagogów,
rodziców oraz dzieci i młodzieży. 

– kwotę w wysokości 217 665 zł Dzielnica Ursynów przeznaczy na realizację projektów adresowanych
do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin wielodzietnych i rodzin z
małymi dziećmi. W tym obszarze zrealizowanych zostanie 7 projektów, obejmujących m. in.
wszechstronne zajęcia rozwojowe dla dzieci i rodziców, warsztaty umiejętności wychowawczych, eventy
i rodzinne gry miejskie. Wśród tegorocznych nowości pojawią się projekty ukierunkowane na wsparcie
rodzin zmagających się z chorobą, traumą itp., jak również projekt z zakresu edukacji finansowej dla
osób zagrożonych spiralą zadłużenia.

– najwyższa kwota, bo aż 500 000 zł, została przyznana organizacjom realizującym projekty
adresowane do ursynowskich seniorów. W ramach 10 inicjatyw finansowanych przez Dzielnicę,
starsi mieszkańcy Ursynowa będą mogli skorzystać z kursów językowych i komputerowych, licznych
zajęć integracyjnych, artystycznych i rekreacyjnych, warsztatów z zakresu edukacji finansowej a
także wziąć udział w wykładach i prelekcjach na temat zdrowia, psychologii, żywienia itp.

Jak informują ursynowscy urzędnicy, zgodnie z procedurą miejską ostatecznego rozstrzygnięcia
konkursów dokona w drodze zarządzenia prezydent m. st. Warszawy. Szczegółowe informacje
dotyczące zapisów, harmonogramów, terminów i lokalizacji zajęć będą publikowane w marcu br. na
stronie www.ursynow.pl systematycznie w miarę postępów w zawieraniu umów z poszczególnymi
organizacjami.”

Nie możesz pojechać do wyma-
rzonego kraju, a uwielbiasz jego
historię, kulturę lub  tradycję ?
Masz szansę na to, aby ulubiona
cześć świata pojawiła się na Ur-
synowie. Urząd Dzielnicy Ursy-
nów uruchomił proces przygoto-
wań do organizacji tegoroczne-
go Tygodnia Narodowego. Idea
jest prosta – każdy może prze-
słać swoją propozycję kraju
wraz z uzasadnieniem. Propozy-
cje można zgłaszać do 19 lutego.

– Po sukcesie poprzednich edycji Ty-
godnia Narodowego, którego mierni-
kiem była fantastyczna frekwencja oraz
bardzo pozytywne opinie mieszkańców,
nie miałem wątpliwości, że cykl powi-
nien być kontynuowany. Prezentacja hi-
storii, kultury oraz tradycji różnych na-
rodów jest źródłem wiedzy, ale także
przede wszystkim okazją do dobrej za-
bawy, o czym przekonali się wszyscy
uczestnicy Tygodnia Tłoskiego czy Hisz-
pańskiego.  Tak jak w zeszłym roku py-
tamy mieszkańców o opinie dotyczące
tego, który kraj powinien zaprezento-
wać się na Ursynowie. Jestem ciekaw
czy po krajach Europy Południowej
mieszkańcy zasugerują nam może ja-
kąś egzotyczną alternatywę? – zasta-
nawia się Łukasz Ciołko, zastępca Bur-
mistrza Ursynowa.

Zainteresowani tematem mieszkańcy
mogą do 19 lutego przesłać swoje pro-
pozycje pod adres mailowy: promo-
cja@ursynow.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
– Nazwę kraju;
– Uzasadnienie wyboru, z podaniem

konkretnych przykładów filmów, arty-
stów i zwyczajów, które powinny być
zaprezentowane podczas wydarzenia;

Spośród nadesłanych propozycji wy-
brana zostanie najciekawsza. O wyni-
kach urząd poinformuje mieszkańców
pod koniec lutego br.

WW śśrrooddęę ,, 88 lluutteeggoo,, rroozzppoocczząąłł ssiięę VVIIIIII MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy TTuurrnniieejj SSłłuużżbb MMuunndduurroowwyycchh ww PPiiłłccee NNoożżnneejj
HHaalloowweejj iimm.. ppooddkkoomm.. AAnnddrrzzeejjaa SSttrruujjaa.. RRoozzggrryywwkkii oo PPuucchhaarr KKoommeennddaannttaa GGłłóówwnneeggoo PPoolliiccjjii ww kkaatteeggoorriiii
kkoobbiieett ii mmęężżcczzyyzznn ppoottrrwwaajjąą ddoo 1100 lluutteeggoo.. TTuurrnniieejj mmaa nnaa cceelluu uuppaammiięęttnniieenniiee bboohhaatteerrssttwwaa
ffuunnkkccjjoonnaarriiuusszzaa PPoolliiccjjii,, kkttóórryy rroottęę śślluubboowwaanniiaa wwyyppeełłnniiłł ddoo kkoońńccaa.. DDllaa śśrrooddoowwiisskkaa ppoolliiccyyjjnneeggoo ttoo
bbaarrddzzoo iissttoottnnee wwyyddaarrzzeenniiee,, kksszzttaałłttuujjąąccee kkuullttuurręę oorrggaanniizzaaccyyjjnnąą ffoorrmmaaccjjii.. TTuurrnniieejj ppooppuullaarryyzzuujjee ssppoorrtt,, aa
ww sszzcczzeeggóóllnnoośśccii ppiiłłkkęę nnoożżnnąą,, kkttóórraa cciieesszzyy ssiięę nniieewwąąttpplliiwwiiee nnaajjwwiięękksszzyymm zzaaiinntteerreessoowwaanniieemm ww
śśrrooddoowwiisskkuu ppoolliiccyyjjnnyymm oorraazz wwśśrróódd iinnnnyycchh ssłłuużżbb mmuunndduurroowwyycchh.. PPoozzaa aassppeekktteemm ssppoorrttoowwyymm ssppoottkkaanniiee
mmaa ttaakkżżee nnaa cceelluu zzaacciieeśśnniieenniiee kkoonnttaakkttóóww mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyycchh ppoommiięęddzzyy rreepprreezzeennttaaccjjaammii oorraazz
iinntteeggrraaccjjęę ffoorrmmaaccjjii mmuunndduurroowwyycchh.. CCzzęęśśćć rroozzggrryywweekk ooddbbyywwaa ssiięę ww AArreenniiee UUrrssyynnóóww,, aa
wwssppóółłoorrggaanniizzaattoorreemm ttuurrnniieejjuu jjeesstt UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy.. 

Puchar Komendanta Głównego Policji

Mieszkańcu, zgłoś swój ulubiony kraj!

1,6 mln złotych na projekty społeczne

Wyjście naprzeciw seniorom
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Warszawskie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji broni upadającej twierdzy do ostatka...

Złodziejom stołecznego mienia i tak nie pomoże

Jesienią 2012 r. Jakub R., wice-
dyrektor stołecznego Biura Go-
spodarki Nieruchomościami,
wydał decyzję o reprywatyzacji
nieruchomości z przedwojen-
nym adresem Chmielna 70 (dziś
Pl. Defilad 1). Beneficjentem
najdroższej działki budowlanej
w stolicy wartej 160 mln zł był
znany kupiec roszczeń, adwokat
Robert N. W efekcie – obaj pano-
wie oczekują w areszcie na roz-
prawę sądową po postawieniu
zarzutów przez prokuraturę.

K ilka tygodni po wydaniu
wspomnianej decyzji Jakub
R. odszedł z ratusza na wła-

sną prośbę. Nikt wówczas nie wiedział,
że w ramach rozliczeń korupcyjnych
urzędnik ten przyjął od Roberta N. ła-
pówkę w wysokości 2,5 mln złotych.
Śledczy wpadli na trop korupcyjnej
transakcji podczas tzw. crossowania
rachunków bankowych Roberta N. i
Jakuba R. Ten drugi ma pośredni
udział w oszustwie polegającym na
zagrabieniu rodzinie przedwojenne-
go generała Tadeusza Kasprzyckiego
wspaniale położonej na stoku Guba-
łówki willi “Salamandra”. O jej zwrot
bezskutecznie starali się mieszkający w
Kanadzie spadkobiercy generała. Me-
cenas N. wspólnie z matką Jakuba R.
podrobili pełnomocnictwa i przeko-
nali sąd, że reprezentują rodzinę Ka-
sprzyckich. W efekcie stali się właści-
cielami atrakcyjnie położonej nieru-
chomości. Matka Jakuba R. sprzedała
swój udział mężowi – Wojciechowi R.,
byłemu wiceministrowi zdrowia w rzą-
dzie Marka Belki, a ten zbył go na rzecz
syna za 990 tys. zł. Następnie były wi-
cedyrektor BGN i jego wspólnik ad-
wokat Robert N. sprzedali “Salaman-
drę” za 8,8 mln złotych. Ten przykład
bodaj najlepiej obrazuje jeden z seg-
mentów powiązań na linii urzędnicy
BGN – kupcy roszczeń, które przez ca-
łe lata umożliwiały grabież komunal-
nego mienia. 

P rzypomnę jeszcze, że po odej-
ściu Jakub R. z BGN jego miej-
sce zajął Jerzy M., dobrze zna-

ny redakcji tygodnika “Passa”. To on w
maju 2014 r. wydał wadliwą decyzję
reprywatyzacyjną, na mocy której
spadkobiercy byłego właściciela dział-
ki budowlanej przy ul. Narbutta 60
przejęli ją w użytkowanie wieczyste i
mogli wykupić od miasta za połowę
ceny rynkowej 10 mieszkań komunal-
nych w wybudowanej na tej działce
w 1955 r. kamienicy. Przedtem ka-
mienica została gruntownie wyremon-
towana ze środków dzielnicy Moko-

tów. Jesteśmy jedynym medium w sto-
licy, któremu po ciężkim, ponaddwu-
letnim boju z urzędnikami i nadzwy-
czaj oporną w wyjaśnieniu sprawy
mokotowską prokuraturą udało się
zablokować wykonanie ostatecznej,
prawomocnej decyzji reprywatyzacyj-
nej. Udowodniliśmy bowiem w spo-
sób niezbity, że akt notarialny kupna
– sprzedaży nieruchomości Narbutta
60 ze stycznia 1947 r. został sporzą-
dzony nie przez notariusza, lecz przez
osobę prywatną, nieposiadającą sto-
sownych uprawnień.

Pół roku po odejściu Jakuba R. z
BGN jego następca Jerzy M.
wydał decyzję o zwrocie bu-

dynku przy ul. Kazimierzowskiej 34,
do którego roszczenie skupili rodzice
poprzednika. 1 grudnia 2013 r. Jakub R.
odkupił od rodziców nieruchomość i
stał się jej jedynym właścicielem. Jerzy
M. został zwolniony dyscyplinarnie z
pracy w BGN dopiero w sierpniu 2016,
po wybuchu tzw. afery reprywatyza-
cyjnej. Jak poinformowała wówczas na
konferencji prasowej prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz, wicedyrektor M.
wydawał decyzje w zastępstwie Mar-
cina Bajki, byłego szefa BGN, który – o
dziwo – nie posiadał stosownych pełno-
mocnictw. M. jako radca prawny opinio-
wał wydawane przez BGN decyzje re-
prywatyzacyjne. 

Pan Jerzy był też zamieszany w
pachnącą kryminałem repry-
watyzację działki przy Pl. Defi-

lad 1. Jaki jest jego udział w tym prze-
stępczym przedsięwzięciu, nie wiado-
mo. Wiadomo jedynie, że w miniony
poniedziałek został zatrzymany wraz
dwojgiem urzędników warszawskiego
ratusza przez agentów CBA i przewie-
ziony na przesłuchanie do Prokuratury
Regionalnej we Wrocławiu. Zastosowa-
no wobec niego wolnościowe środki za-
pobiegawcze w postaci kaucji w wyso-
kości 50 tys. złotych i codziennego do-
zoru policyjnego. Odebrano mu rów-
nież paszport i zakazano kontaktów z
innymi podejrzanymi w sprawie dzi-
kiej reprywatyzacji. 

Na razie zatrzymania związa-
ne są jedynie z reprywatyza-
cją działki przy Pl. Defilad 1.

W areszcie tymczasowym przebywają
Robert N., Jakub R. i jego rodzice. W
czasie powstawania niniejszej publika-
cji wrocławski sąd rozpatruje wniosek
tamtejszej prokuratury o zastosowa-
nie trzymiesięcznego aresztu w stosun-
ku do zatrzymanych razem z Jerzym
M. urzędników stołecznego ratusza
Mariusza P. – kierownika Działu Nieru-
chomości Dekretowych m. st. Warsza-

wy w Wydziale Spraw Dekretowych i
Związków Wyznaniowych BGN oraz
Gertrudy J.-F. – naczelniczki Wydziału
Spraw Dekretowych i Związków Wy-
znaniowych BGN, która wydała m. in.
decyzję o „zwróceniu”  – po części ro-
dzinie Waltzów – kamienicy przy ul.
Noakowskiego 16, mienia pożydow-
skiego przejętego po wojnie przez gru-
pę oszustów na mocy sfałszowanego
aktu notarialnego.

K iedy prokuratura podejmuje
konkretne działania w spra-
wie dzikiej reprywatyzacji, w

Radzie Warszawy toczą się jałowe dys-
kusje na ten temat, polegające m. in.
na przerzucaniu się przez PiS i PO od-
powiedzialnością za tolerowanie w
stolicy bezprawia. Podczas ostatniej
sesji, a raczej dwóch połączonych sesji,
ostro bito pianę i jedyna warta przyto-
czenia, bo merytoryczna, wypowiedź
padła z ust wiceprezydenta Warsza-
wy Witolda Pahla: “Działalność osób,
które chciały bezpodstawnie wzboga-
cić się na majątku miasta, nie byłaby
możliwa bez współpracy z urzędnika-
mi odpowiedzialnymi za sprawy ma-
jątkowe stolicy”. 

Skomentowania wymagają na-
tomiast wypowiedzi potrafią-
cej pięknie, ale ogólnie prze-

mawiać Pauliny Piechny-Więckiewicz
(Inicjatywa Polska), wieloletniej lewico-
wej radnej miasta, jak również mocno
egzaltowanego młodego wiekiem
przedstawiciela ruchów lokatorskich.
Ich zdaniem, trwająca od niedawna
rozprawa organów ścigania z reprywa-
tyzacyjną ośmiornicą to zasługa stowa-
rzyszeń lokatorskich i ruchów społecz-
nych w rodzaju “Miasto jest Nasze”. Ro-
zumiejąc, że sukces zawsze ma wielu oj-
ców, nie rozumiemy jednocześnie, jak
można przypinać sobie i komukolwiek
ordery bez przyjrzenia się danej kwestii
z szerszej perspektywy. 

R edakcja “Passy” ma dużo do
powiedzenia na temat zło-
dziejskiej reprywatyzacji, je-

steśmy bowiem medialnymi wetera-
nami wojny z oplatającą miasto
ośmiornicą. Opisując reprywatyzacyj-
ne szwindle nieprzerwanie od trzech
lat, obijaliśmy się przez ten czas, ni-
czym piłki do squasha, o ściany kilku
prokuratur oraz komend policji i mo-
żemy z pełnym przekonaniem, na pod-
stawie sprawdzonych przez nas fak-
tów śmiało powiedzieć, że zdławienie
złodziejstwa stało się możliwe wyłącz-
nie w wyniku zmiany władzy w pań-
stwie i postępującego z miesiąca na
miesiąc nacisku mediów. Gdyby nie

to, członkowie stowarzyszeń, ruchów
obywatelskich oraz osoby pokrzyw-
dzone przez oszustów nadal dreptali-
by bezradnie ze swoimi transparenta-
mi na warszawskich ulicach i pod bra-
mą stołecznego magistratu przy Pl.
Bankowym, a Robert N., Jakub R. oraz
im podobni śmialiby się w kułak z
oskubanych frajerów, cieszyli wolno-
ścią, jadali w wykwintnych restaura-
cjach i planowali wypady do ciepłych
krajów. Społecznicy mają oczywiście
swoje zasługi w tępieniu reprywaty-
zacyjnej plagi, ale to nie oni, poprzez
swoje protesty, wywołali w Warsza-
wie prawdziwe trzęsienie ziemi.    

Co do omawianej sesji rady mia-
sta warto wspomnieć, że pre-
zydent Hanna Gronkiewicz-

Waltz po raz kolejny zrejterowała, nie
potrafiąc spojrzeć w oczy radnym oraz
mieszkańcom stolicy. Podobno zaplano-
wała sobie w tym czasie urlop, ale dziw-
nym trafem udało jej się znaleźć czas, by
komentować przebieg sesji na Twitte-
rze. Na sali zaroiło się natomiast od jej
klakierów z obrońcą praworządności
w Polsce, czyli liderem Komitetu Obro-
ny Demokracji Mateuszem Kijowskim
(na utrzymaniu żony) na czele. Przyby-
li działacze młodzieżówki Platformy
Obywatelskiej. Zjawiła się też  wier-
chuszka stołecznej PO w osobach po-
słów Andrzeja Halickiego i Marcina
Kierwińskiego. Dla sporego grona wy-
rzuconych z mieszkań w wyniku repry-
watyzacji warszawiaków, którzy chcie-
li uczestniczyć w obradach, zabrakło
na sali plenarnej miejsc.

T rzeba powiedzieć, że Kijow-
skiemu nie brakuje tupetu.
Jeszcze nie rozliczył się z wła-

snej “niezręczności” fakturowej, na któ-
rej firma jego żony zarobiła 91 tys. zł po-
chodzących ze składek członków KOD,
jeszcze nie wyjaśnił zarzutów o niepła-
cenie alimentów na własne dzieci, a już
przybiegł w te pędy na sesję rady mia-
sta, by “bronić praworządności”, tym
razem w stolicy. Zaprawdę, wielki to
jest obrońca demokracji, praworząd-
ności i uczciwości. Szczytem wazeli-
niarstwa na ostatniej sesji miejskiej ra-
dy było niebywale emocjonalne wystą-
pienie przewodniczącej Ewy Malinow-
skiej-Grupińskiej, która wykrzyczała w
stronę kilkunastu mieszkańców żądają-
cych ustąpienia ze stanowiska Hanny
Gronkiewicz-Waltz: “Jak macie czel-
ność bić w panią prezydent!? Bijcie się
we własne piersi!”. Kto i z jakiego powo-
du miałby bić się we własne piersi, nie
wyjaśniła.  

Puenta niniejszych wywodów
jest krótka: z wielką niecierpli-
wością i z dużą nadzieją cze-

kamy na kolejne zatrzymania i areszto-
wania amatorów dorabiania się na ma-
jątku będącym własnością nas wszyst-
kich, mieszkańców Warszawy.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
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Bez wątpienia rozbudowa tej
ulicy (wraz z częścią Relakso-
wej) jest długo wyczekiwaną i

niezbędną inwestycją, która nabiera
tym większego sensu, jeśli zdamy sobie
sprawę z faktu, że niebawem Ursynów
połączy się z Wilanowem ul. Rosnow-
skiego, łączącą się z ul. Relaksową mniej
więcej naprzeciwko ul. Iwanowa-Szaj-
nowicza. Połączenie dwóch dzielnic
prawdopodobnie znacznie zwiększy
ruch samochodowy na ul. Rosoła, cze-
mu jednopasmowy odcinek przy nowo
wybudowanym Lidlu mógłby nie po-
dołać. Już dziś w godzinach szczytu w
tym miejscu tworzą się korki. 

Stowarzyszenie PROJEKT UR-
SYNÓW dotarło do planów
rozbudowy ul. Rosoła. W

przedstawionych rysunkach można za-
uważyć jeden bardzo istotny szczegół.
Projektant przewiduje bowiem oprócz
tworzenia ulicy o przekroju 2x2, stwo-
rzenie dwóch dróg dla rowerów – po
jednej z każdej strony ulicy. Mieszkań-
cy Ursynowa od lat domagają się dokoń-

czenia przejazdu dla rowerów od ul.
Jeżewskiego do ul. Wąwozowej, stąd
cieszyć może wybudowanie w tym
miejscu ścieżki rowerowej. Niemniej,
gdy przyjrzeć się dokładniej projektowi,
to okazuje się, że budowa drogi dla ro-
werów po stronie zachodniej (przy te-
renach spółdzielni SMB Osiedle Kaba-
ty, naprzeciwko sklepu Lidl) przewidu-
je likwidację wielu stanowisk, na któ-
rych parkują obecnie mieszkańcy spół-
dzielni oraz wspólnot mieszkaniowych
przy ul. Jeżewskiego.

Według szacunków, w wyni-
ku tej operacji zniknąć mo-
że nawet 150 z istniejących

300 miejsc parkingowych! Pikanterii
dodaje fakt, że latem 2016 roku zosta-
ło zlikwidowanych blisko 100 miejsc
parkingowych wzdłuż ul. Jeżewskiego
celem poprawy bezpieczeństwa na tej
ulicy. Kierowcy z Jeżewskiego musieli
się przenieść na parkingi wzdłuż ul. Ro-
soła, co spowodowało, że w chwili obec-
nej bardzo ciężko jest tam znaleźć miej-
sce do parkowania po godz. 18:00. 

Zmiany w organizacji ruchu
przy ul. Jeżewskiego odczuli
mieszkańcy SMB Osiedle Ka-

baty, którzy do tej pory bez problemu
mogli zaparkować auta. Wobec opisanej
sytuacji realna groźba zlikwidowania
połowy miejsc parkingowych w okolicy,
gdzie niektórzy mieszkańcy muszą po-
konywać do samochodu nawet 700 m
lub więcej, może zakończyć się kata-
strofą. Ursynów jest przecież miejscem,
gdzie mieszka dużo rodzin z dziećmi,
którym nie zawsze łatwo jest przejść
od samochodu do domu tak duże odle-
głości. 

Oczywiście, należy także zrozu-
mieć potrzebę wybudowania
wzdłuż ul. Rosoła drogi dla

rowerów, niemniej zachodzi pytanie,
czy nie wystarczyłaby tylko jedna ścież-
ka po stronie wschodniej, lub czy nie da-
łoby się wykorzystać w tym celu istnie-
jących jezdni lokalnych na parkingach?
Być może należy się zastanowić, czy w
takiej sytuacji nie będzie niezbędny po-
wrót do możliwości parkowania równo-
ległego wzdłuż ul. Jeżewskiego? Pyta-
nie jednak: co wówczas z bezpieczeń-
stwem na tej ulicy? Ponieważ te i wie-
le innych pytań dotyczących rozbudo-
wy ul. Rosoła wymaga odpowiedzi,
PROJEKT URSYNÓW zaprasza wszyst-
kich mieszkańców na spotkanie w tej
sprawie, które odbędzie się w czwar-
tek 16 lutego o godzinie 19:00 w Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warsza-
wy przy al. KEN 61 w sali nr 136. Na

spotkaniu, na które zostały zaproszone
m. in. władze dzielnicy oraz Zarząd
SMB Osiedle Kabaty, przedstawiony
zostanie projekt rozbudowy ul. Rosoła
oraz omówione  będą możliwe warian-
ty jego korekty. 

Stowarzyszenie PROJEKT UR-
SYNÓW zdaje sobie sprawę,
jak ważną inwestycją jest roz-

budowa ul. Rosoła oraz w pełni rozumie
jak potrzebny w tym miejscu jest prze-
jazd dla rowerów, niemniej, mając na
uwadze przede wszystkim dobro oko-
licznych mieszkańców SMB Osiedle Ka-
baty oraz wspólnot mieszkaniowych
przy ul. Jeżewskiego, należy zastanowić
się w jaki sposób możemy uniknąć li-

kwidacji aż 150 miejsc parkingowych.
Już dziś wielu mieszkańców Kabat ma
bardzo poważny problem z parkowa-
niem aut, zwłaszcza że wzdłuż ul. Ro-
soła wiele budynków to jeszcze bloki z
wielkiej płyty, gdzie planiści nie przewi-
dzieli miejsc garażowych oraz zapro-
jektowali osiedla na znacznie mniejszą
liczbę aut niż ta wymagana obecnie.
Wszystkich  Państwa, którym bliskie są
te kwestie, zapraszamy serdecznie na
spotkanie 16 lutego. Jest niezwykle
ważne, aby mieszkańcy mogli wypo-
wiedzieć się w sprawach, które już nie-
bawem będą miały ogromny wpływ na
ich życie codzienne. 

M a c i e j  A n t o s i u k

Obie drogi mają być zwężo-
ne, dzięki czemu wzdłuż nich
zostaną wytyczone pasy rowe-
rowe w obu kierunkach. Przy-
pomnijmy, że jest to część projek-
tu zgłoszonego w drugiej edycji
budżetu partycypacyjnego przez
środowiska rowerowe. Tak ra-
dykalna zmiana budzi sprzeciw
znacznej części mieszkańców,
którzy już w grudniu 2016 roku
zasygnalizowali ten problem
burmistrzowi podczas spotka-
nia w tej sprawie organizowa-
nego przez Projekt Ursynów. Od-
powiedzią na sprzeciw miesz-
kańców miały być spacery z bur-
mistrzem Robertem Kempą
wzdłuż wymienionych ulic i roz-
mowa z mieszkańcami. Jeste-

śmy już po dwóch takich space-
rach, co z nich wynikło?

Pierwszy spacer ulicą Bartó-
ka odbył się 21 stycznia. Pomimo
mroźnej aury mieszkańcy licz-
nie stawili się na spacerze i w
znaczącej większości krytyko-
wali aktualny projekt zmian.
Głównym argumentem przyta-
czanym przez mieszkańców
przeciwko wprowadzeniu zmian
jest sama koncepcja pasów ro-
werowych. Według zdecydowa-
nej większości nie spełniają one
swojej funkcji, ponieważ rowe-
rzyści w dużej mierze nie chcą z
nich korzystać obawiając się o
bezpieczeństwo swoje jak rów-
nież dzieci, które nie zapominaj-
my są równie częstym użytkow-

nikiem tras rowerowych. Ci, któ-
rzy już decydują się ich używać,
niestety, nierzadko nie umieją
poruszać się po nich zgodnie z
przepisami stwarzając dodatko-
we zagrożenie dla siebie i innych
uczestników ruchu. Zdecydowa-
nie lepszym rozwiązaniem są
drogi rowerowe budowane obok
jezdni, a nie pasy rowerowe sta-
nowiące jej integralną część – ta-
kie argumenty przeważały w
dyskusji nad kwestią rowerów
na Bartóka.

Nieliczne osoby przychylne
zmianom (niestety projekto-
dawcy nie byli obecni na pierw-
szym spacerze) wskazywały ko-
nieczność ograniczenia ruchu
samochodowego na Ursynowie
poprzez zwężanie ulic i broniły
projektu powołując się na to, że
został on przegłosowany w gło-
sowaniu w budżecie partycypa-
cyjnym. Podobnie odpowiadał
burmistrz Robert Kempa tłuma-
cząc, że projekt zgłoszony do
budżetu obywatelskiego był
zgodny z prawem i polityką
transportową miasta, w związ-

ku z czym musiał być dopusz-
czony do głosowania. Jednocze-
śnie przedstawił on zebranym
kilka innych możliwości rozwią-
zania sporu, wśród których po-
jawiła się koncepcja budowy
drogi rowerowej obok jezdni czy
stworzenia dodatkowych pro-
stopadłych miejsc parkingowych
(o których utratę również oba-
wiają się mieszkańcy jeśli pro-
jekt zostałby zrealizowany w
obecnym kształcie).

Drugi spacer 4 lutego przebie-
gał w podobnym tonie. Znowu
większość stanowili przeciwnicy
zwężenia ulic. Ponownie prze-
ważały głosy o bezsensowności
wytyczania pasów rowerowych
ze względów bezpieczeństwa sa-
mych użytkowników rowerów.
Pojawiały się też nowe argumen-
ty, wśród których najczęstszym
był problem z wyjazdem kare-
tek pogotowia ratunkowego na
zwężonej ulicy i kwestia wyż-
szych niż deklarowane w pro-
jekcie do budżetu partycypacyj-
nego kosztów samych zmian. Po-
średnio wywiązała się również
dyskusja o samym budżecie par-
tycypacyjnym i jego niedosko-
nałościach, takich jak brak moż-
liwości głosowania negatywne-
go czy zasadność zgłaszania pro-
jektów infrastrukturalnych. 

Konkluzją ze spotkań jest za-
powiedź pochylenia się nad
uwagami mieszkańców. Czas
pokaże, czy miało ono sens i czy
burmistrz rzeczywiście weźmie
pod uwagę głos przeciwników
zmian czy też zrealizuje projekt
w obecnej formie. 

Bez wątpienia cała sytuacja to
nauczka, że projekty drogowe
zgłaszane w ramach budżetu
partycypacyjnego powinny być
wyłączone z głosowania. Zapo-
biegłoby to sytuacjom, kiedy wą-
ska grupa forsuje zmiany ko-
rzystne tylko dla niej, a dotyka-
jące zdecydowanie większej spo-
łeczności i niejednokrotnie dla
niej szkodliwe.

Ł u k a s z  B ł a s z c z y k

Mieszkańcy osiedla Stokłosy domagają się od lat pla-
nów zagospodarowania przestrzennego dla swojego
rejonu. O przystąpienie do sporządzenia planów Rada
Dzielnicy wnioskowała w ubiegłej kadencji uchwałą z
marca 2012 roku. Na przystąpienie do sporządzania
planów  mieszkańcy musieli czekać, aż Rada m. st.
Warszawy podejmie  uchwałę, który pozwoli na rozpo-
częcie  procedury planistycznej. Nastąpiło to dopiero
2014 roku  i trwa nadal.

Pięć lat to trochę długo i nie należy się dziwić zniecierpliwieniu
mieszkańców.  Doskonale wiemy, że  na terenie całego Ursynowa
następuje gwałtowny przyrost dogęszczania istniejącej zabudowy.
Dla terenu  Stokłosów są wydawane warunki zabudowy  pod pla-
nowane przez deweloperów inwestycje. Brak planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego sprzyja wydawaniu decyzji ad-
ministracyjnych w formie warunków zabudowy. Dla terenów ob-
jętych planem inwestor przy ubieganiu się o zgodę na zabudowę
określonej działki musi ubiegać się o pozwolenie na budowę i speł-
nić m. in. warunki zgodności inwestycji z zapisami planu. 

Determinacja mieszkańców doprowadziła do powstania spo-
łecznego komitetu ochrony przed zabudową tzw. Placu Wielkiej
Przygody. Ursynowianie zamieszkujący w sąsiedztwie oczekują
ochrony istniejącej przestrzeni przed zabudową wraz z utrzymaniem
dotychczasowej  zieleni  na całym obszarze. Według mieszkańców
zabudowanie terenu objętego  projektem planu wpłynie w sposób
oczywisty na zmniejszenie się liczby ogólnodostępnych miejsc par-
kingowych. Każdy obowiązujący na danym terenie plan zagospo-
darowania przestrzennego daję szansę na planowy, przewidywal-
ny i zrównoważony rozwój na danym obszarze.

Wychodząc naprzeciw słusznym postulatom mieszkańców, Klub
Radnych Nasz Ursynów wniósł do porządku obrad  sesji rady dziel-
nicy w dniu 7 lutego br. stanowisko w sprawie przyspieszenia prac
na planami zagospodarowania dla obszaru Stokłosów. Mamy nadzie-
ję, że Rada Warszawy poprze  stanowisko radnych  Ursynowa.
Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na ostateczny dokument,
który może uchronić  ich przed niechcianą zabudową  Stanowisko
zostało przegłosowane przez wszystkich radnych dzielnicy, za co w
imieniu Klubu Nasz Ursynów bardzo dziękujemy kolegom radnym.

W  i m i e n i u  K l u b u  N a s z  U r s y n ó w
E w a  C y g a ń s k a

Zdaniem radnej

Rada Ursynowa jednomyślnie...

Po spacerach z burmistrzem Ursynowa

Zwężać, czy nie zwężać?

Czy rozbudowa ul. Rosoła zlikwiduje miejsca parkingowe na Kabatach?

Dramatyczny wybór
Po wielu latach wreszcie dobiegnie końca poszerzanie ul. Roso-
ła. Jedna z głównych arterii Ursynowa, rozprowadzająca ruch
samochodowy od Kabat aż na Ursynów Północny, zgodnie z pla-
nem ma zostać przebudowana na odcinku od ul. Jeżewskiego
do mającej lada moment powstać ul. Rosnowskiego (która bę-
dzie pierwszym łącznikiem z prawdziwego zdarzenia pomiędzy
Ursynowem a Wilanowem). Całość prac ma zostać wykonana
jeszcze w tym roku. Sęk w tym, że wraz z poszerzeniem ul. Roso-
ła planowana jest likwidacja nawet 150 miejsc parkingowych
na Kabatach.

W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami dużego
sprzeciwu mieszkańców Ursynowa wobec polityki
zwężania ulic w naszej dzielnicy. Po zwężeniu ulicy
Dereniowej i Cynamonowej oraz nieudanej próbie po-
dobnych zmian na ulicy Stryjeńskich, które nie doszły
do skutku ze względu na sprzeciw mieszkańców i sku-
teczną petycję stowarzyszenia Projekt Ursynów w tej
sprawie, zagrożone są kolejne ulice: Bartóka i Ja-
strzębowskiego. 
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Rozmowa z dr. Sławomirem Jackiem Koczywąsem, członkiem zarządu Fundacji innogy

Naszym celem jest wspieranie lokalnej społeczności
CCzzyymm zzaajjmmuujjee ssiięę FFuunnddaaccjjaa iinnnnooggyy

ww PPoollssccee?? 
Fundacja innogy w Polsce funkcjo-

nuje już od dziesięciu lat. Naszym ce-
lem jest wspieranie lokalnej społecz-
ności w Warszawie i okolicach po-
przez realizację projektów edukacyj-
nych i społecznych, które przyczynia-
ją się do szerzenia wiedzy o bezpiecz-
nych sposobach korzystania z energii,
edukacji obywatelskiej oraz poprawy
standardu życia i zdrowia mieszkań-
ców Warszawy. 

CCzzyymm jjeesstt OOrrddeerr LLaauurruu  FFuunnddaaccjjii ii nnaa
jjaakkiicchh zzaassaaddaacchh jjeesstt pprrzzyyzznnaawwaannyy??

Order Lauru Fundacji to wyjątkowe
odznaczenie przyznawane osobom,
spoza organizacji, które w szczególny
sposób przyczyniają się do realizacji
wartości bliskich zarówno marce inno-
gy jak i Fundacji innogy w Polsce. Lau-
reatami są osoby, które angażują się w
tworzenie zrównoważonego systemu
energetycznego, czy też w sposób real-
ny inspirują i realizują innowacyjne
działania w trosce o bezpieczeństwo i
komfort życia. Wyróżnieni promują
ochronę zdrowia, w tym w szczegól-
ności  zdrowy styl życia, upowszech-
niają kulturę fizyczną i sport, a także
wspierają ochronę środowiska oraz roz-
wój kultury i sztuki.

JJeesstt ppaann PPrrzzeewwooddnniicczząąccyymm KKaappiittuułłyy
OOrrddeerruu.. KKttoo ww ttyymm rrookkuu oottrrzzyymmaałł wwyy-
rróóżżnniieenniiee?? 

W tym roku wręczyliśmy trzy wy-
różnienia.  Pierwszym z laureatów zo-
stała Alicja Czyrska, Ekspert w zakre-
sie zdrowia i treningu mózgu oraz
Członek Zarządu Fundacji na Rzecz
Zdrowego Mózgu Cogni Coalition.
Podczas licznych spotkań autorskich
z pracownikami innogy, pani Alicja
wyjaśniała jak  należy postępować, aby
utrzymać pamięć i koncentrację na
wysokim poziomie, skutecznie zwal-
czać zmęczenie, uniknąć wypalenia
zawodowego oraz przeciwdziałać pro-
cesom starzenia się mózgu. Zainicjo-
wała także zajęcia sportowe dla na-
szych pracowników, które mają ko-
rzystny wpływ na poprawę zdrowia i
utrzymanie dobrej kondycji mózgu.
Tematyka poruszana na wykładach
została włączona do programu szkoleń
realizowanych w ramach programu
Zdrowie i Bezpieczeństwo Pracy w
spółkach innogy w  Polsce. 

Kolejną osobą, którą Kapituła wy-
różniła Orderem Lauru Fundacji  jest
Artur Dyjewski, wieloletni  reprezen-
tant sportów wodnych Klubu Sporto-
wego Spójnia, a od sześciu lat trener

drużyny  innogy w Polsce. Swoją pasją
zaraził wielu pracowników naszej fir-
my. Dzięki panu Arturowi drużyna in-
nogy wielokrotnie z powodzeniem bra-
ła udział w europejskich zawodach
koncernowych oraz startach  krajo-
wych. Jego zaangażowanie oraz cięż-
ka praca bezpośrednio przyczyniły się
do tego, że w ostatnich latach nasza
drużyna smoczych łodzi za każdym
razem stawała na podium.

Trzecim laureatem został Przemy-
sław Pasek, który od 2013 roku współ-
pracuje z innogy w zakresie ochrony
środowiska. Pan Przemysław moty-
wuje naszych pracowników i ich ro-
dziny do działań na rzecz społeczności
lokalnej. Ponadto przybliża pracow-
nikom i  ich rodzinom historię War-
szawy, kultywując w ten sposób tra-
dycję  i promując kulturę. Przemysław
Pasek to prawdziwy społecznik, pasjo-
nat historii Warszawy, Prezes Fundacji
Ja Wisła. Wspólnie z jego Fundacją za-
inicjowaliśmy działania rewitalizujące
w rezerwacie przyrody Jeziorko Czer-
niakowskie oraz przeprowadziliśmy
znakowanie rezerwatów przyrody Ła-
chy Brzeskie, Kępy Kazuńskie i Ławice
Kiełpinskie.  

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy rroozzwwoojjuu FFuunnddaaccjjii iinnnnoo-
ggyy nnaa rrookk 22001177??

Przede wszystkim zamierzmy kon-
tynuować działalność naszej Fundacji i
realizować swoje autorskie programy.
Do tej pory zrealizowaliśmy już kilkana-
ście inicjatyw. 

Fundacja innogy w ramach partner-
stwa z Centrum Nauki Kopernik, zain-
augurowała projekt „POWER BOX”. To
pierwszy w Polsce program edukacyjny
o technologiach przyszłości i energii
przeznaczony dla uczniów szkół podsta-
wowych. 

W ramach projektu „Bezpieczna
Energia” Fundacja podjęła wyzwanie
uczenia najmłodszych w zakresie bez-
pieczeństwa korzystania z energii elek-
trycznej. Wspierała też pasje piłkarskie
u dzieci z niezamożnych rodzin poprzez
„Orliki RWE”. 

Fundacja przyczyniła się do popra-
wy bezpieczeństwa stolicy w ramach
akcji „Oświecona Warszawa”. W ubie-
głych latach zainstalowano 100 latar-
ni w najbardziej niebezpiecznych
punktach Warszawy. A w program wo-
lontariatu pracowniczego „Compa-
nius” co roku angażuje się ponad 100
pracowników koncernu w Polsce. W
2017 planujemy kilka nowych aktyw-
ności na rzecz lokalnych społeczności,
o których na bieżąco będziemy infor-
mowali. 

ddrr SSłłaawwoommiirr JJaacceekk KKoocczzyywwąąss – Członek Zarządu innogy Polska – od 1980 roku jest zatrudniony w Zakładzie Ener-
getycznym Warszawa-Miasto (obecnie innogy). Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej: od starszego mistrza
do zastępcy dyrektora Rejonu Energetycznego. Od 1999 roku Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju i Techniki Sto-
en SA. Był odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne Warszawy, nadzorował obszary działalności technicznej,
inwestycyjnej, zakupowej, administracyjnej oraz personalnej. Po prywatyzacji spółki w roku 2002 został ponownie po-
wołany w skład Zarządu Spółki. dr Sławomir Jacek Koczywąs  jest Członkiem Zarządu Fundacji RWE Polska. Jest rów-
nież Członkiem Rady Fundatorów Centrum Zdrowia Dziecka oraz Członkiem Środowiskowej Rady Konsultacyjnej Wy-
działu Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora. Za swoją działalność społeczno-publiczną zo-
stał odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz prestiżową nagrodą im. Haliny Krahelskiej przy-
znawanej przez Marszałka Sejmu RP. 

AAlliiccjjaa CCzzyyrrsskkaaAArrttuurr DDyyjjeewwsskkii PPrrzzeemmyyssłłaaww PPaasseekk
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Uwagi do projektu nowej ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Nie przenoście nam stolicy do Kobyłki!

Poniżej przedstawiam Czytelni-
kom kilka uwag na ten temat,
ale muszę zaznaczyć, że oma-

wiam projekt według stanu na dzień 3
lutego, chociaż i Jacek Sasin, i sam pre-
zes PiS Jarosław Kaczyński zapowie-
dzieli konieczność zmian w projekcie.
Ze względu na fakt, że co kilkanaście
godzin  ogłaszane są informacje o kolej-
nych zmianach, nie jestem w stanie na-
dążyć i przygotować aktualnych uwag,
tym bardziej że „Passa” jest tygodni-
kiem. A oto moje spostrzeżenia. 

Wokół wielkich miast istnieje
granicząca z nimi strefa o
szczególnych cechach. Czę-

sto są to podmiejskie osiedla zamieszka-
łe przez miejskie elity. Innym razem
podmiejskie fabryczki, warsztaty, wy-
twórnie i punkty usługowe nastawione
na obsługę miasta. A jeszcze w innych
przypadkach są to miejskie tereny rekre-
acyjne.  Znaczna część podstołecznych
gmin należy do najbogatszych w Polsce,
a przykładem może być chociażby gra-
nicząca z Ursynowem gmina Leszno-
wola, w skład której wchodzi m. in. słyn-
na Magdalenka. 

Niezaprzeczalnym faktem jest,
iż istnieje silna więź między
podmiejskimi osiedlami a

Warszawą. Miasto nie może funkcjo-
nować bez tych osiedli i odwrotnie.
Strefa podmiejska  w rzeczywistości
tworzy z miastem spójny system funk-
cjonalny. Fakt ten dostrzeżono już daw-
no, jak również od wielu lat postuluje
się stworzenie systemu prawno-admi-
nistracyjnego, uwzględniającego połą-
czenie miasta  i podmiejskich osiedli.
Polski parlament, po długich dysku-
sjach i konsultacjach,  przyjął w dniu 9
października 2015 r. ustawę o związ-
kach metropolitarnych, a prezydent An-
drzej Duda podpisał ją 27 października
2015 r. Ustawa ta nie znalazła jednak
uznania Prawa i Sprawiedliwości, być
może dlatego, że wymagała zasięgnię-
cia opinii (art. 7): a) rad gmin położo-
nych w granicach obszaru metropolital-
nego, a te opinie trzeba byłoby poprze-
dzić przeprowadzeniem konsultacji z
mieszkańcami; b) rad powiatów, na ob-
szarze których leży co najmniej jedna
gmina położona w granicach obszaru
metropolitalnego; c) sejmiku woje-
wództwa; d) wojewody.

Wniesiony przez posła Sasi-
na projekt nowej ustawy
warszawskiej próbuje za-

stąpić wyżej wymienioną ustawę. Idzie
niewątpliwie w dobrym kierunku, cho-
ciaż sposób jej wprowadzania, a szcze-
gólnie  niektóre przepisy szczegółowe,
wyraźnie świadczą, iż jej podstawowym
celem jest zapewnienie PiS-owi  zwy-
cięstwa w nadchodzących wyborach sa-
morządowych. Generalnie rzecz ujmu-
jąc, na mocy omawianej ustawy ma po-
wstać „metropolitarna jednostka samo-
rządu terytorialnego” o nazwie: „Miasto
Stołeczne Warszawa”, która będzie tak-
że gigantycznym powiatem. W skład te-
go administracyjnego molocha wejdą
32 gminy wyjęte z otaczających War-
szawę powiatów oraz gmina Warsza-
wa, która jednocześnie przestanie być
powiatem. Gmina Warszawa ma – tak
jak dotychczas – dzielić się na 18 dziel-
nic, czyli jednostek pomocniczych. Pre-
zydent Warszawy ma być jednocześnie
burmistrzem gminy Warszawa. Prezy-
denta wybierać mają mieszkańcy
wszystkich 33 gmin wchodzących w
skład miasta stołecznego Warszawy. Re-
gion podstołeczny, złożony głównie z
bogatych gmin, od lat uchodzi za najbar-
dziej konserwatywny. W tej sytuacji po-
parcie wyborców dla PiS jest murowane.  

Warto jednak w tym miejscu
przypomnieć, że podobna
sytuacja miała już miejsce

na przełomie XX i XXI wieku.  W tam-

tym czasie władzę w Polsce sprawowa-
ła prawicowa Akcja Wyborcza Solidar-
ność (AWS), natomiast Warszawą rzą-
dziła lewica. Aby zapewnić prawicy
zwycięstwo w wyborach 2002,  włą-
czono do Warszawy, a konkretnie do
powiatu warszawskiego, który pokry-
wał się z obszarem stolicy, bardzo kon-
serwatywne podwarszawskie gminy –
Wesołą i Sulejówek należące admini-
stracyjnie do powiatu mińskiego. 

Gry polityczne związane z tym
faktem były bardzo namiętne,
toteż niebawem nastąpiły ko-

lejne zmiany. Na mocy art. 16 ustawy
warszawskiej z 15 marca 2002 r. wy-

mienione gminy powróciły do powiatu
mińskiego, a kolejną ustawą z 19 lipca
2002 r. gmina Wesoła została dokoopto-
wana do składu dzielnic Warszawy, na-
tomiast Sulejówek ostatecznie znalazł
się w powiecie mińskim.  W 2005 r. Ra-
da Miasta Sulejówek wystąpiła do mini-
stra spraw wewnętrznych i administra-
cji z wnioskiem o włączenie Sulejówka
do Warszawy. Teraz jest szansa na speł-
nienie tej prośby. Takiego entuzjazmu do
połączenia nie podziela jednak więk-
szość podstołecznych gmin, co było aż
nadto widoczne podczas spotkania wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast
w sobotę 4 lutego w Warszawie.

R ada opisywanej „metropoli-
tarnej jednostki samorządu
terytorialnego” ma składać

się z 50 radnych. W skład Rady Gminy
Warszawa wchodzić ma natomiast 31
radnych. Można postawić tezę, że w
wyborach do Rady Gminy Warszawa
zdobycie mandatu  będzie porówny-
walnie trudne jak zdobycie mandatu
posła. Nie wyobrażam sobie, aby do
Rady Warszawy weszli przedstawicie-
le jakichkolwiek organizacji społecz-
nych. Będzie to reprezentacja najsil-
niejszych partii politycznych, a w zasa-
dzie jednej partii. Moim zdaniem za-
proponowany system ciał przedstawi-
cielskich jest zaprzeczeniem deklaro-
wanej przed laty budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego. Warto też zauwa-
żyć, iż gdyby zachowane były prefe-
rencje z ostatnich wyborów parlamen-
tarnych, do 50-osobowej rady nowej
jednostki weszłoby 40 przedstawicieli
Prawa  i Sprawiedliwości.

Bardzo starannie przeczytałem
projekt oraz jego uzasadnie-
nie i mam wiele uwag. Muszę

jednak stwierdzić, że z punktu widzenia
warszawskich dzielnic niektóre z propo-
nowanych rozwiązań uważam za po-
trzebne, a nawet oczekiwane. Tak np.
przez kilka lat krytykowałem – m. in. na
łamach „Passy” – to, że spory prawne
między miastem a dzielnicami rozstrzy-
gają stołeczni radni w drodze głosowa-
nia, najczęściej przy zarządzonej dyscy-
plinie partyjnej, czyli w rzeczywistości
o „zgodności z prawem” decydują par-
tyjni politrucy.  W projekcie napisano
(art. 93): „Spory kompetencyjne po-
między organami dzielnicy a organami
miasta stołecznego Warszawy rozstrzy-
ga sąd administracyjny”. A o to właśnie
mi chodziło. 

Krytykowałem także to, iż dziel-
nica ma uchwalony przez radę
miasta „załącznik dzielnicowy

do uchwały budżetowej m. st. Warsza-
wy”, ale de facto posiada niewielki
wpływ na jego zawartość (tylko opi-

niuje), jak również na ewentualne ko-
rekty wprowadzane w toku realizacji.
W projekcie ustawy napisano (art. 95
ust. 2): „Rada dzielnicy przedstawia
Radzie miasta stołecznego Warszawy
projekt załącznika dzielnicowego do
projektu uchwały budżetowej. Uchwa-
lony przez radę dzielnicy projekt za-
łącznika dzielnicowego do projektu
uchwały budżetowej jest włączany
(podkreślenie L.K.) do uchwały budże-
towej miasta stołecznego Warszawy”. 

Przez kilka lat po wprowadzeniu
obowiązującej jeszcze ustawy
warszawskiej, nawet o kilku-

dniowym  urlopowaniu np. sprzątaczki
w dzielnicy decydował prezydent  mia-
sta. Później tę sprawę starano się roz-
strzygnąć zarządzeniami i upoważnie-
niami. Teraz w projekcie ustawy jest ja-
sny przepis (art. 94): „Zwierzchnikiem
pracowników urzędu miasta stołeczne-
go Warszawy wykonujących pracę  w
dzielnicach jest burmistrz tej dzielnicy”.
Wedle nowego projektu nie będzie też
konieczne upoważnienie dla burmistrza
do wykonywania korzystania przezeń z
kompetencji gminy Warszawa w zakre-
sie zadań dzielnicowych, albowiem
kompetencje takie przysługiwałyby mu
na mocy ustawy. Także na mocy ustawy
wszystkie dzielnice będą miały takie sa-
me zadania i kompetencje. 

Wustawie samorządowej z
1990 r. (art. 6) jest napisa-
ne, że organem stanowią-

cym i kontrolnym dzielnicy jest rada
dzielnicy. Dotychczas statut miasta oraz
statuty dzielnic arbitralnie pozbawiały
rady dzielnic funkcji stanowiących. Mo-

im zdaniem byłoby dobrze, by w no-
wej ustawie warszawskiej zapisane zo-
stały chociażby najskromniejsze upraw-
nienia stanowiące (władcze) organów
przedstawicielskich dzielnic. Bez takich
uprawnień rady dzielnic o niczym nie
decydują, a więc nie są potrzebne!  A
może należałoby przywrócić dzielni-
com status gmin, który posiadały do
2002 roku? Przytoczone przepisy
wzmacniają niewątpliwie pozycję dziel-
nic. To krok w dobrym kierunku. Ale...

Obok pozytywnych przepisów
zawartych w projekcie nowej
ustawy warszawskiej istnie-

je moim zdaniem wiele norm praw-
nych i rozwiązań wątpliwej jakości.
Pierwszą sprawą jest zasięg propono-
wanej „metropolitarnej jednostki sa-
morządu terytorialnego”. Rozciąga się
ona od Góry Kalwarii do Wieliszewa,
czyli licząc tylko odległości pomiędzy
siedzibami gmin – wynosi 60 km (oś
wschód – zachód jest krótsza). Projekt
obejmuje i Błonie, i Nieporęt, i Kobyłkę,
a także Wołomin. Oznacza to, że w gra-

nicach metropolii znalazłoby się ok. 2,5
tys. km. kw.  Tak „skrojona” stolica bę-
dzie największą terytorialnie na całym
kontynencie. Włączono do metropolii
30 gmin, w których w ostatnich wybo-
rach wygrał PiS. Być może, ze względu
na wyborcze preferencje mieszkańców
do metropolii nie włączono Podkowy
Leśnej, chociaż włączono położony za
nią Grodzisk Mazowiecki, czy Milanó-
wek. Poseł Sasin tłumaczy ten fakt prze-
oczeniem. 

Łącznie wszystkie 32 gminy (nie
licząc Warszawy) zamieszkuje
według oficjalnej statystyki 851

tys. mieszkańców. Najmniejszą gminą
(pod względem liczby mieszkańców)
jest Izabelin (10.549), a największą Pia-
seczno (78.180). Gminy podstołeczne,
niezależnie od liczby ludności, miałyby
po jednym radnym w Radzie miasta
stołecznego Warszawy. Także dzielnice
warszawskie (18) miałyby po jednym
radnym, czyli łącznie Rada miasta sto-
łecznego Warszawy liczyłaby  50 rad-
nych. Ze względu na ogromną różnicę
liczby mieszkańców pomiędzy gmina-
mi włączonymi (średnio około 25 tys.)
a liczbą mieszkańców większości war-
szawskich dzielnic (Mokotów 219 tys.,
Praga Płd. 178 tys., Ursynów 148 tys.,
Wola 138 tys., Bielany 132 tys.), w usta-
wie zaproponowano system „podwójnej
większości głosów” (art. 30). W pro-
jekcie napisano: “Warunek uzyskania
podwójnej większości jest spełniony, je-
śli za przyjęciem uchwały głosuje: a)
większość ustawowego składu rady; b)
taka liczba radnych, że mieszkańcy re-
prezentowanych przez nich gmin lub

dzielnic stanowią większość ludności
zamieszkałej na obszarze miasta sto-
łecznego Warszawy”.

Na podstawie własnych do-
świadczeń radnego stawiam
tezę, że taki system – choć

stosowany w różnych gremiach na świe-
cie – może być przyczyną paraliżu decy-
zyjnego.  Wprawdzie zakres zadań pu-
blicznych, które mają być rozstrzyga-
ne przez Radę miasta stołecznego War-
szawy, jest stosunkowo wąski i sprowa-
dza się przede wszystkim do zagadnień
z zakresu publicznego transportu zbio-
rowego, koordynacji realizacji zadań
publicznych przez gminy oraz do kształ-
towania ładu przestrzennego, to jed-
nak partykularne interesy poszczegól-
nych gmin mogą być nie do przezwycię-
żenia. Jestem przekonany, że punkt do-
tyczący ładu przestrzennego będzie
szczególną kością niezgody.

J eżeli dodatkowo na skompliko-
wany i niesprawdzony w pol-
skich warunkach ustrój admini-

stracyjny „metropolitarnej jednostki sa-
morządu terytorialnego” nałożymy pro-
ponowane zmiany  w ordynacji wybor-
czej, to nawet najwięksi optymiści liczą
się z kilkoma latami totalnego bałaga-
nu na obszarze metropolitarnym stoli-
cy.  Na  opisane problemy należy nało-
żyć również liczne kwestie natury praw-
nej. Przykładem może być art. 15. Kon-
stytucji gdzie napisane jest, że „ustrój te-
rytorialny Rzeczypospolitej Polskiej za-
pewnia decentralizację władzy publicz-
nej”.  Odnoszę wrażenie, że w opisy-
wanej sprawie mamy do czynienia z
centralizacją władzy, szczególnie w
gminie Warszawa, w której niemalże o
połowę zmniejszono by reprezentację
wyborców, czyli liczbę radnych z 60 do
31. To rozwiązanie automatycznie
zwiększa znaczenie organu wykonaw-
czego, czyli prezydenta i jego urzędni-
ków, którzy nie pochodzą z wyboru,
lecz z prezydenckich nominacji. W In-
ternecie krążą żarty o tworzeniu Księ-
stwa Warszawskiego z zapewnioną w
nim dziedziczną władzą PiS.  

Ważną społecznie i prawnie
sprawą jest kwestia likwi-
dacji niektórych powiatów,

bądź zmiany granic innych. „Europej-
ska Karta  Samorządu Terytorialnego”,
ratyfikowana przez Polskę i obowią-
zująca w naszym państwie, w art. 5.
stanowi: „Każda zmiana granic spo-
łeczności lokalnej wymaga uprzednie-
go przeprowadzenia konsultacji z zain-
teresowaną społecznością, możliwie w
drodze referendum, jeśli ustawa na to
zezwala”.  Nie słyszałem, by ktokol-
wiek z ekipy rządzącej choćby wspo-
mniał o referendum. Obawiam się, że
nowy podział po prostu zostanie wpro-
wadzony siłą, a ewentualne konsulta-
cje będą symboliczne.

Nie wnikając w liczne niedo-
róbki i niekonsekwencje oraz
niezgodność przedłożonego

projektu z Konstytucją i Europejską Kar-
tą Samorządu Terytorialnego, powiem,
że w mojej ocenie ustawa jest nasta-
wiona głównie na zmniejszenie roli
Warszawy. Każda z gmin składowych
zachowuje swoje władze i uprawnie-
nia – wyjątkiem jest nasze miasto.  Przy
– w dalszym ciągu, ograniczonej funk-
cji dzielnic – zmniejszenie liczebności
rady miasta oraz połączenie funkcji pre-
zydenta miasta (burmistrza) z funkcją
prezydenta aglomeracji jest postawie-
niem na drugim miejscu interesów sto-
licy w jej dotychczasowym obszarze, a
to z punktu widzenia  1,75 mln miesz-
kańców stolicy jest niedopuszczalne!

P rzed nami bardzo gorący czas.
Będziemy świadkami istotnych
zmian w naszym otoczeniu.

Uważam, że jako społeczność lokalna
południa Warszawy powinniśmy bar-
dzo starannie śledzić to, co dzieje się z
samorządem. Aktywna postawa każ-
dego z nas może uchronić warszawia-
ków od rozwiązań niekorzystnych, bądź
szkodliwych. Pomysłom pozytywnym,
np. w zakresie komunikacji aglomera-
cyjnej, tylko należy przyklasnąć, a szko-
dliwe – krytykować. Bądźmy aktywni.

L e c h  K r ó l i k o w s k i
S t o w a r z y s z e n i e  “ N a s z  U r s y n ó w ”

We wtorek 31 stycznia 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt
nowej ustawy warszawskiej (czwartej od 1990 r.), rekomendowany
gorąco przez posła Jacka Sasina (Prawo i Sprawiedliwość). Pro-
jekt – w odróżnieniu od poprzednich – jest obszerny, bo zawiera aż
120 artykułów. Ustawa z 15 marca 2002 r. liczyła tylko 33 artyku-
ły. Do projektu ustawy nie dołączono diagnozy skutków finanso-
wych, co jest wymogiem formalnym.  Projekt – jako poselski – może
być poddany uproszczonej procedurze i bez większych trudności
przyjęty przez parlament. 

FOTO UM.WARSZAWA
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Zgodnie z wynikami Naro-
dowego Spisu Powszechne-
go problem niedosłuchu
dotyczy w Polsce ponad 6
mln osób. 

Niemal połowa osób po 50.
roku życia ma kłopoty ze zrozu-
mieniem rozmowy w hałasie,
a wśród osób starszych na nie-
dosłuch cierpi aż 74% bada-
nych. Niedosłuch nie jest już
wyłącznie domeną seniorów,
dotyka także młodzież i małe
dzieci. Co czwarty polski na-
stolatek ma kłopoty ze słuchem
– wynika z danych zebranych
podczas Narodowego Testu
Słuchu. 

Dlaczego słyszymy 
coraz gorzej?

Pierwszą przyczyną nabytego
niedosłuchu jest starzenie się
społeczeństwa, co jest procesem
nieuniknionym. Drugim powo-
dem jest wszechobecny hałas:
godziny spędzone ze słuchaw-
kami w uszach, spacery po ru-
chliwych i gwarnych ulicach,

harmider podczas koncertów i
imprez, praca w fabryce przy
głośno pracujących urządze-
niach. 

Światowa Organizacja Zdro-
wia szacuje, że aż 1/10 ludzi na
całym świecie jest codziennie na-
rażona na uciążliwe dźwięki,
które powodują stałą degrada-
cję słuchu.

NADSTAW USZU
Twoi bliscy irytują się, że zbyt

głośno oglądasz telewizję? Masz
wrażenie, że Twoi rozmówcy
mówią niewyraźnie przez tele-
fon? Słyszysz dźwięk w głośnym
otoczeniu, ale nie jesteś w sta-
nie zlokalizować jego kierunku?
Odczuwasz brzęczenie, bądź
szumienie w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest

bardzo złożony, a gdy zaczyna
szwankować, nie wystarczy po
prostu założyć dowolny aparat
słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wyko-

rzystać słuch, należy zacząć od
wizyty u specjalisty. Zbada on
słuch, wypyta o styl życia i
wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie. Badanie
słuchu jest bezbolesne, szybkie i
bezpłatne. Często skutecznym
rozwiązaniem otwierającym
drzwi do świata dźwięków, któ-
re wydawały się bezpowrotnie
utracone, może okazać się apa-
rat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY
W Polsce aparaty słuchowe,

bez względu na wiek oraz ro-
dzaj niedosłuchu są refundowa-
ne przez NFZ oraz, alternatyw-
nie przez PCPRy. Współczesne
aparaty słuchowe to maleńkie
cuda techniki. Ich czułe mikrofo-
ny koncentrują się na mowie,
jednocześnie wytłumiając hała-
sy otoczenia. Mogą one być regu-
lowane za pośrednictwem
smartfona,  współpracują z wie-
loma innymi urządzeniami elek-
tronicznymi, z których korzysta-
my na co dzień. Są prawie niewi-

doczne lub zminiaturyzowane
do eleganckich i estetycznych
kształtów, a ich obsługa jest bar-
dzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowa-
ne do możliwości słuchowych i
potrzeb pacjenta pomagają sły-
szeć optymalnie w różnych sytu-
acjach i w każdych warunkach
akustycznych. Ich noszenie po-
woduje mniejszy wysiłek słucho-
wy, łatwiejsze zapamiętywanie
oraz lepsze rozumienie mowy
nawet w głośnym otoczeniu. Po-
zwalają również zlokalizować
źródło dźwięku, co znacznie
podnosi bezpieczeństwo użyt-
kowników. 

Noszenie ich zapobiega dal-
szej degradacji słuchu, zwiększa
komfort słyszenia, a tym samym
funkcjonowania osób niedosły-
szących. Zaczynają czuć się bez-
pieczniej, wraca ich pewność sie-
bie oraz radość życia.

Na naszym słuchu polegamy
w wielu istotnych sytuacjach ży-
ciowych, dlatego nie zapominaj-
my go cenić i dbać o niego.

SŁUCH nieIDEALNY

SŁUCH STATYSTYCZNIE

We wtorek 7 czerwca odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję,
która ma przywrócić blask zabytkowym fortom dawnej Twierdzy Warszawa. U
zbiegu ulic Nowoursynowskiej i Doliny Służwieckiej powstaje piękny kompleks
mieszkaniowy. 

Na temat VIII Fortu Twierdzy Warszawy pisaliśmy na łamach „Passy” wielokrotnie, zawsze licząc
na to, że ten wyjątkowy zabytek nie został jeszcze spisany na straty. Dziś możemy już z całym
przekonaniem napisać, że tak nie będzie. Grupa Turret Development nie tylko postawi w tym miejscu
wyjątkowy budynek mieszkalny, ale także przywróci fortowi dawny blask. Warto dodać, że na tej
inwestycji skorzystają też okoliczni mieszkańcy, ponieważ inwestor wybuduje w tym miejscu także
park o powierzchni 6 ha. Prace idą pełną parą, w miejscu budowy widać już wysokie dźwigi i
inwestycja pomału pnie się do góry. Finalnie ma tu powstać 9-piętrowy budynek mieszkaniowy,
mający ponad 500 mieszkań, dziedziniec z fontanną oraz boisko.  Pierwsi lokatorzy mają odebrać klucze
do swoich mieszkań już jesienią przyszłego roku.

Drodzy mieszkańcy Ursynowa!
Stowarzyszenie Nasz Ursynów zwraca się do Was z pro-

pozycją stworzenia wspólnego albumu z okazji 40 lat istnie-
nia naszej Dzielnicy. W związku z tym prosimy Was o prze-
syłanie swoich wspomnień dotyczących wydarzeń, które
miały miejsce na Ursynowie.

Wydarzeń, o których wiedziała cała Warszawa, Polska, Eu-
ropa ale również o tych, którymi żył wasz blok czy ulica.

Chodzi o wydarzenia miłe, tragiczne, spektakularne, nie-
powtarzalne; takie jak np. kręcenie kultowego serialu kome-
diowego TVP w reżyserii Stanisława Barei – “Alternatywy 4”,
jak koncerty George’a Michaela, U2, Rolling Stones, Depe-
che Mode na Wyścigach; jak budowa metra czy przerażają-
ca katastrofa samolotu Ił-62M w Lesie Kabackim.

Prosimy o kilka zdań, opisujących Wasze wspomnienia,
a jeśli posiadacie w swoich zasobach dokumentujące zdję-

cia i możecie je nam udostępnić, będziemy przeszczęśliwi. (Wspomnienia wraz ze zdjęciami bę-
dą traktowane priorytetowo w naszym albumie)

Wspomnienia i zdjęcia, którymi chcielibyście się podzielić, prosimy o przesłanie pod adres: kon-
takt@naszursynow.org

Wszystkie historie, opisy, zdjęcia opublikujemy w specjalnym, unikatowym albumie, który wy-
damy w limitowanej liczbie 100 egzemplarzy.

Planujemy stworzyć album składający sie z 40 osobnych wspomnień na 40-lecie Ursynowa.
Oczywiście, osoby, które prześlą nam swoje reminiscencje, będą w nim wspomniane i otrzyma-

ją ten pamiątkowy album.
Poza tym tę niepowtarzalną pamiątkę będzie można wygrać w specjalnie organizowanych

konkursach i akcjach, z których przychód zostanie przeznaczony na cele charytatywne dla miesz-
kańców Ursynowa.

Premierę albumu o Naszym Ursynowie planujemy podczas Dni Ursynowa (9 czerwcu 2017 roku).
Pytajcie swoich rodziców, dziadków, wujków i ciocie o różne wspomnienia związane z naszą Dzielnicą.
Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie: www naszursynow.org/album
ORGANIZATOREM AKCJI JEST STOWARZYSZENIE NASZ URSYNÓW

Forty odzyskają swój blask



1 2

Piórem Derkacza

Kazimierz Marcinkiewicz
bbyyłłyy nnaauucczzyycciieell,, bbyyłłyy pprreemmiieerr,, bbyyłłyy zzaarrzząąddccaa kkoommiissaarryycczznnyy WWaarrsszzaawwyy

Polityka ma to do siebie, że sprawy oczywiste potrafi tak zagmatwać, iż najstarsi i najmądrzej-
si górale mogą mieć z tym problem. Sprawa Jakuba R. pokazała, że nieważny jest ten, co dał peł-
nomocnictwa do reprywatyzacji gruntów i domów, ale ten, co takiego urzędnika zatrudnił!. Wy-
szło na to, że wszystkiemu winien jest PiS, którego w Warszawie w roku 2006  reprezentował Ka-
zimierz Marcinkiewicz. Wszystkich niezadowolonych z działalności ursynowskiego ratusza pra-
gnę poinformować zatem, że ratuszowe niedostatki to też wina Kazimierza Marcinkiewicza. To
on bowiem w 2006 roku – w asyście prymasa Józefa Glempa i ówczesnego burmistrza Ursyno-
wa  Andrzeja Machowskiego – uroczyście otworzył ratusz na Ursynowie!. J e r z y  D e r k a c z

R ejestrując się w T – Mobile i aktywując bonusy, wysyłając esemes o tre-
ści “Tak” pod numer 80575 – zyskujesz: 10 GB co miesiąc nawet przez
rok, nielimitowane rozmowy do wszystkich krajowych sieci na 30 dni.

Tak wabi przyszłych klientów polski operator tej sieci należący do Telekom
Deutschland GmbH, którego prezesem jest pan Niek Jan van Damme. Ciekawe,
co powiedziałby niemiecki prezes, gdybym opowiedział mu moją historię, związaną z działalnością
polskiego odnóża tej wielkiej niemieckiej firmy. Odprawiłby mnie z kwitkiem, dowodząc, że nie do-
chowałem staranności w trakcie zapoznawania się z ofertą? A może przytuliłby do serca, złapał za
telefon i opieprzył prezesa T – Mobile Polska? Stawiam butlę markowego koniaku przeciwko flasz-
ce “jagodzianki”, że w grę wchodzi wyłącznie opcja nr 1.  

Jak każdy praworządny obywatel przystąpiłem pod koniec stycznia do procedury rejestracji mo-
jego telefonu komórkowego na kartę. Nauczony jednakowoż smutnymi doświadczeniami, płyną-
cymi z reklamowych spotów telewizyjnych, postanowiłem ugruntować wiedzę o rejestracji u źró-
dła, czyli w infolinii T – Mobile. Panienka udzieliła mi krótkich instrukcji: zarejestruj telefon w jed-
nym z naszych punktów lub na poczcie, doładuj konto za minimum 25 zł, wyślij esemesa pod nr “x”
z tekstem “y” i czekaj na potwierdzenie otrzymanego bonusa. Już na wstępie wyszło na jaw pierw-
sze krętactwo T – Mobile: o konieczności doładowania konta nie ma w reklamie z udziałem słyn-
nych aktorów nawet jednego słowa. Jednak machnąłem na to ręką – zarejestrowałem na poczcie
numer, wykupiłem doładowanie za 25 złotych, wysłałem esemesa gwarantującego mi bonus i po-
grążyłem się w oczekiwaniu. Czekałem dwa dni  – bez skutku. 

Postanowiłem zasięgnąć języka w infolinii. Czekałem na połączenie około kwadransa, po czym
zostałem odrzucony. Zatrząsłem się ze złości, skonstatowawszy, że z posiadanych 25 zł na koncie
pozostało mi tylko 12. Tak więc próba połączenia się z moim operatorem, któremu płaciłem doła-
dowania od wielu lat, kosztowała mnie około 13 zł. W moim odczuciu obciążanie klienta, który szu-
ka u swojego operatora porady, kosztami “wewnętrznego” połączenia jest zwykłym draństwem. W
te pędy poleciałem do najbliższego salonu T – Mobile. Tam w bardzo skomplikowany sposób pró-
bowano mi wcisnąć, że nie otrzymam bonusa... z mojej winy. Otóż według pana konsultanta, wy-
słałem esemesa z prośbą o bonus dwie godziny za wcześnie. Powinienem cierpliwie czekać na po-
twierdzenie operatora, że telefon został zarejestrowany i dopiero wtedy rozpocząć procedurę. Nie-
śmiało pisnąłem, że panienka w infolinii nie raczyła wtajemniczyć mnie w takie szczegóły, więc skąd
miałem wiedzieć kiedy wysłać wiadomość? Pan konsultant był jednak nieprzejednany i odprawił
mnie z kwitkiem. 

J estem raczej radykalny w podejściu do krętaczy, wydrwigroszów i im podobnych, więc ni-
niejszym przesyłam wiadomość wierchuszce polskiego T – Mobile, jak również szefowi tej
firmy w Bonn panu Niek Janowi van Damme: “Wasza firma jest nierzetelna, niegodna za-

ufania, dlatego mam was, wasze bonusy, oferty, etc. w głębokiej dupie i nie chcę mieć z wami nic
wspólnego”.          

Na stronie internetowej T– Mobile kolejna pułapka. “Zarejestruj się u nas, weź bonus” i tym po-
dobne ble – ble. Nie zapomnij jednak, amatorze darmochy, najechać kursorem na kwadracik z ty-
mi rewelacjami! Jeśli tego nie uczynisz, nie dowiesz się, że, owszem, dostaniesz co miesiąc 10 GB,

ale... do każdego z 12. doła-
dowań za minimum 25 zł.
Czyli, coś dostaniesz, ale
wpierw musisz zapłacić. Po-
dobnie jest z nielimitowany-
mi rozmowami przez 30 dni.
Otrzymasz je, ale wpierw
musisz doładować konto za
minimum 25 zł. Są to tzw.
informacje ukryte, niewi-
doczne na pierwszy rzut oka.
Również spoty telewizyjne
ukrywają rzeczywistość. W
spocie zachęcają cię obłud-
nie, byś po prostu zarejestro-

wał numer na kartę w T– Mobile, to dostaniesz darmowe rozmowy na miesiąc i dodatkowo 30 GB
Internetu. Niby bardzo proste, prawda? W rzeczywistości to ściema. 

Żeby nie było, że Porębski to gość upierdliwy i szukający przysłowiowej dziury w całym, przyto-
czę informację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z ostatnich tygodni widniejącą w In-
ternecie. Otóż UOKiK nałożył na firmę T– Mobile Polska karę w wysokości 15 mln zł za to, że nie
uzyskiwała od klientów wyraźnej zgody na dodatkowe płatności związane z usługami Granie na Cze-
kanie, Szafa Gra i Prenumerata. Prowadzone od sierpnia 2016 r. postępowanie wykazało, że T– Mo-
bile domyślnie aktywowała te usługi klientom. W okresie promocyjnym korzystanie z nich było bez-
płatne. Kto z nich nie zrezygnował, później ponosił dodatkowe koszty “pomimo że podczas zawie-
rania umowy spółka nie uzyskiwała wyraźnej zgody na takie dodatkowe płatności” – co podkreśla
UOKiK.

O d 17 grudnia 2016 T – Mobile nie pobiera od konsumentów opłat za świadczenie serwi-
sów Granie na Czekanie, Szafa Gra i Prenumerata. Dlatego UOKiK obniżył karę o 30 proc.
do wysokości 15 mln złotych. Marek Niechciał, prezes UOKiK, wyjaśnia:

“Przepisy chronią konsumentów przed płatnościami, na które wcześniej nie wyrazili zgody. W od-
niesieniu do rynku telekomunikacyjnego dotyczy to w szczególności usług, które nie są objęte cy-
kliczną opłatą (np. abonamentową lub pakietową) i łączą się z koniecznością uiszczania dodatko-
wych płatności. T – Mobile Polska nie zapewniała konsumentom tej ochrony, ponieważ przyjęła, że
wyrażeniem zgody było podpisanie ogólnego oświadczenia dotyczącego warunków zawieranej umo-
wy i świadczonych na jej podstawie usług”. 

UOKiK nałożył także karę w łącznej wysokości ponad 40 mln na innego operatora  – spółkę Po-
lkomtel. Urząd uznał, że reklamy SmartDOM i Power LTE Cyfrowego Polsatu i Polkomtela wpro-
wadzały w błąd. Chodzi o reklamy wspólnych ofert Polkomtela oraz Cyfrowego Polsatu. Skargi do-
tyczyły reklam prezentowanych latem 2014 r. w prasie, mediach elektronicznych i na billboardach
z hasłem “Power LTE - Internet LTE bez limitu danych”. Następnie, przed Bożym Narodzeniem, spół-
ki emitowały reklamy telewizyjne, które sugerowały, że pakiet usług wraz ze smartfonem, tabletem
i telewizorem można uzyskać za 61 zł miesięcznie. Klienci skarżyli się do UOKiK, że zostali wpro-
wadzeni w błąd, ponieważ mniej więcej po miesiącu użytkowania Internetu okazywało się, że po-
siada on limity danych, po przekroczeniu których Internet znacząco spowalnia. Natomiast za tablet
i telewizor trzeba dodatkowo i to dużo płacić, a hasło w telewizji wskazuje, iż za tę kwotę jest
wszystko.

Postępowania Urzędu wobec obu spółek potwierdziły te sygnały. Rzeczywiste warunki promo-
cji Power LTE ograniczały zarówno wielkość transferu (pakiety danych), jak i prędkość transmisji
danych po wykorzystaniu pakietu nawet do 32 kb/s. Konsument nie mógł też kupić pakietu usług
telekomunikacyjnych ze smartfonem, tabletem i telewizorem za cenę 61 zł miesięcznie. W rzeczy-
wistości oferta obejmowała tylko cenę za świadczoną usługę, a za sprzęt trzeba było zapłacić do-
datkowo. Prezes UOKiK nakazał Cyfrowemu Polsatowi i Polkomtelowi emisję ogłoszeń o wprowa-
dzeniu konsumentów w błąd. Przez 30 dni mają być emitowane w telewizji, po 5 razy dziennie w
paśmie wieczornym. W ogłoszeniach tych spółki mają obowiązek poświecić każdemu z naruszeń
co najmniej po 15 sekund. Decyzje Urzędu obie spółki mają zamieścić na swoich stronach wraz z
linkiem w górnej części strony głównej. Decyzje UOKiK nie są ostateczne, przedsiębiorcy mogą od-
wołać się do sądu.

N a koniec coś pozytywnego. Zdecydowałem się przenieść numer telefonu z T – Mobile do
sieci Play i był to strzał w “10”. Rejestracja w salonie przy ul. KEN 98 na Ursynowie trwa-
ła kilka minut, otrzymałem nie na miesiąc, a na dwa miesiące 200 zł na rozmowy i ese-

mesy do wszystkich sieci komórkowych w Polsce oraz darmowy Internet. Nazajutrz zostałem płyn-
nie podłączony do sieci. Playowi składam podziękowania.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jak zostałem Playboyem na telefon...

„Jak każdy praworządny obywatel
przystąpiłem pod koniec stycznia
do procedury rejestracji mojego
telefonu komórkowego na kartę.
Nauczony jednakowoż smutnymi
doświadczeniami, płynącymi z 
reklamowych spotów telewizyj-
nych, postanowiłem ugruntować
wiedzę o rejestracji u źródła”

O d zarania dziejów ludzie potrzebowali poczucia sprawiedliwości. Bez
niego życiem zawładnęłoby przekonanie o bezkarności. Nic dziwnego,
że już w najwcześniejszych zbiorowościach ludzkich starano się spra-

wiedliwość zapewnić, słusznie upatrując w niej podstawę ładu społecznego. 
Aby przekaz o istnieniu sprawiedliwości i prawa był bardziej wyrazisty i dla każ-

dego zrozumiały, sprawiedliwość spersonalizowano. W starożytnej Grecji przybrała ona postać bo-
skiej Temidy (gr. Thémis, łac. Themis). Uosobiała sprawiedliwość, prawo i wieczny porządek, a tak-
że dobre obyczaje. Jej atrybuty – waga trzymana w jednej ręce i miecz dzierżony w drugiej – przy-
pominały przez stulecia, że winnych (po osądzeniu) czeka kara. 

Jaka? Łatwo się domyślić. Sądząc po wspomnianym mieczu, nie była to kara łagodna. Jej surowość
pokazuje wagę, jaką przykładano do faktu, że prawo, choć sprawiedliwe, jest surowe i musi być prze-
strzegane. Waga, na której szalach rozstrzygane były uczynki podsądnych to instrument, który zgod-
nie z prawami fizyki decydował o losie nieszczęśników stojących przed obliczem Temidy. 

Jako bóstwo symbolizujące prawo i sprawiedliwość Temida jest umieszczana w gmachach sądów.
Jej postać podkreśla powagę i nadrzędną funkcję prawa i sprawiedliwości. Jej beznamiętna twarz
nie wyraża żadnych uczuć. Mimo to może budzić grozę, zwłaszcza u osób naruszających prawo. 

Przepaska zasłaniająca oczy Temidy symbolizuje bezstronność przy wydawaniu wyroków. Jed-
nakże, ów atrybut nie zawsze pojawia się na twarzy bogini. Nie ma jej m. in. figura Temidy w Są-
dzie Rejonowym w Gdańsku. Czy to coś oznacza? Tego nie wiemy. Lepiej więc, nie wyciągać z te-
go faktu zbyt daleko idących wniosków. 

Obserwując doniesienia medialne o aferach, które, jak się okazuje towarzyszyły nam często
przez ostatnie lata, można pokusić się o kilka wniosków. 

Po pierwsze – albo „nasza” Temida straciła zdolność oceny, co jest sprawiedliwe, a co nie jest, al-
bo nie chciała tego rozstrzygać. Przykładów na to jest wiele. Pojawiają się one niemal codziennie.
Przeciętny Kowalski może się tylko dziwić, że to, co w jego przekonaniu wydaje się oczywiste, dla
sądów oczywiste nie jest. A wydawane przez nie wyroki są (łagodnie mówiąc) niezrozumiałe. Nie
da się tego wyjaśnić lakonicznym stwierdzeniem, że sąd wie lepiej. 

Po drugie – orzekane przez sądy kary odbiegają od oczekiwań zdecydowanej większości społe-
czeństwa. A to prowadzi wprost do rozmydlania prawa, które przestaje być w powszechnym rozu-

mieniu narzędziem do wprowa-
dzania zasad sprawiedliwości w
życie. 

O decyzjach naszej Temidy
możemy dyskutować. I warto to
robić, mimo że trudno je oce-
niać jedynie na podstawie prze-
kazywanych do wiadomości pu-
blicznej informacji. Decyzje sądu

są wprawdzie niezależne, ale wielokrotnie widzimy, że przydałaby się jakaś forma ich weryfikacji.
Trudno zrozumieć arbitralną decyzję sędziego, który wypuszcza podejrzanego o poważne przestęp-
stwa kryminalne za poręczeniem majątkowym. Czy praca prokuratury i policji doprowadzającej do
jego zatrzymania nic nie kosztują? A kto za to zapłaci? Może sędzia? 

Myślę, że przeciętny obywatel już wie, na kogo spadną koszty takiego postępowania. W dodat-
ku są to koszty niebagatelne. 

Czy nasza Temida ma kłopoty ze wzrokiem, a wspomniana wcześniej opaska ma jedynie na ce-
lu ich ukrycie? Często można odnieść takie wrażenie. Wprawdzie nie wypada wypominać kobie-
cie ile ma lat, ale doświadczenie przychodzi przecież z wiekiem. Dlatego od leciwej bogini mamy
prawo oczekiwać większej rozwagi i zaangażowania w działaniu. 

Tymczasem nasza bohaterka Temida jawi się nam, jako osoba nieco dziwacznie wystrojona,
której intencje nie są jasne dla zwykłych ludzi. W dodatku, z opaską na oczach, przypomina uczest-
niczkę zabawy w popularną kiedyś ciuciubabkę. Jej przydługi miecz spełnia teraz rolę laseczki do
podpierania się, a nie narzędzia służącego wymierzaniu sprawiedliwej kary. 

Trudno zwykłemu obywatelowi pogodzić się z faktem, że wobec prawa nie wszyscy jesteśmy rów-
ni. Praktyka pokazuje, iż bogatsi są wobec prawa „równiejsi”. Do tego dochodzą rozmaici „wybrań-
cy losu”, czyli ludzie z odpowiednimi koneksjami. 

Każdy, kto miał do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, mógł tego doświadczyć na własnej
skórze. I to na wszystkich szczeblach i etapach – aż do procesu sądowego i wydania wyroku. Tym
bardziej, że często niegdyś stosowana (przez tysiąclecia) kara polegająca na  „odgławianiu” skaza-
nych nie jest wykonywana od dawna. 

Nasza Temida różni się od swego greckiego pierwowzoru tym, że wprawdzie coś tam widzi, ale wybiór-
czo. Są rzeczy i ludzie, których ani rusz nie dostrzega. Gołym okiem widać, że potrzebna jest jej jakaś ko-
rekta wzroku. Widać też, że boska proweniencja nie uchroniła jej bynajmniej przed ludzkimi słabościami
i pokusami. Dzisiejszy okulista może tu więc nie wystarczyć. Zwłaszcza taki z państwowej służby zdrowia. 

Należałoby raczej pomyśleć o kimś w rodzaju herosa, jak mityczny (podobnie jak Temida) grec-
ki Herakles, znany też (starożytnym Rzymianom) jako Herkules. To on właśnie poradził sobie z kar-
kołomnym zadaniem postawionym mu przez Augiasza – oczyszczeniem stajni i pól argonauty. 

Sądownicze państwo w państwie, z jakim dziś mamy do czynienia, wymaga oczyszczenia i reform. 
W przeciwnym razie, państwo prawa pozostanie jedynie w kręgu mitów.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Temida gra w ciuciubabkę

„Trudno zwykłemu obywatelowi
pogodzić się z faktem, że wobec
prawa nie wszyscy jesteśmy
równi. Praktyka pokazuje, iż bo-
gatsi są wobec prawa równiejsi”



1 3

W pewnym szpitalu w San Escobarze
W niejaki popłoch wpadli lekarze. 

Przygotowani nie byli na to,
Żeby ich zrugał sam ordynator.

Na nic, panowie, wasze wykręty,
Kłopot nam sprawia oddział zamknięty.

Sprawy wymknęły się spod kontroli,
Muszę was za to dziś… ciut przeszkolić.

Nie owijajmy tego w bawełnę,
W domu wariatów sale są pełne, 

Lecz powiem krótko i bez ogródek:
Wasze metody są psu na budę.

To się, panowie, nie mieści w pale,
Co się wyrabia na tym oddziale.

Dziś pierwsze skrzypce grają pacjenci,
Co w ciężkim stanie byli przyjęci. 

Ktoś z nas, panowie, popełnił błąd.
Oni zdołali powołać rząd!

Jeden wygrażał: Ja wam pokażę!
Jestem ministrem w San Escobarze.
Potem się chwalił pod dobrą datą,
Jaki to w NATO jest dyplomatą.

Drugi z nich, karzeł, chwalił się w barze: 
Będę cesarzem w San Escobarze!

A jak znam życie, dotrzyma słowa
I wkrótce będzie się koronować.

Inny się chwali, chyba na kacu,
Że w prezydenckim mieszka pałacu.

Kupa wariatów, sami widzicie,
Albo oszołom albo Zbawiciel.

Pacjent co leży pod chloroformem,
Ma przeprowadzić nową reformę.

To proszę panów, poważna sprawa,
Nieuk się bierze za zmianę prawa.

Inny się zabrał za reportaże
Dla telewizji w San Escobarze,

Reszta przeżywa chwile doniosłe,
Ten senatorem jest, a ten posłem.

Młokos co zwykłym był aptekarzem, 
Stał się rzecznikiem w San Escobarze,

I chociaż same plecie androny,
Dziś w ministerstwie działa obrony.

Co mamy robić? Nic nie poradzę,
Każdy z pacjentów chce zdobyć władzę,
Mieć własne księstwo, choćby emirat,

Licząc na pomoc innego świra.

Lecz zanim wszystko zniszczą w tym kraju,
Lepiej zbadajmy czy są na haju?

Jestem od skrajnych wniosków daleki,
Lecz może biorą zbyt mocne leki?

Świat wstrzymał oddech. W San Escobarze
Czeka na dalszy rozwój wydarzeń.

Lecz skoro tylu tu mężów stanu,
Wkrótce zabraknąć może kaftanów.

W PEWNYM SZPITALU 
W SAN ESCOBARZE

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Przyleciała do Warszawy tyl-
ko na kilka dni w przerwie
między obozami treningowy-
mi w RPA i USA, by odebrać
kolejne honory. Wybrana na
początku stycznia w
plebiscycie Przeglądu
Sportowego najlepszym
sportowcem Polski 2016
młociarka Anita Włodarczyk
wygrała również plebiscyt
na najlepszego sportowca
Warszawy w roku ubiegłym.

Uroczystość ogłoszenia wyni-
ków warszawskiego plebiscytu
odbyła się w Arenie Ursynów
przy ul. Pileckiego. W obecno-
ści najlepszej polskiej sportsmen-
ki w historii, również lekkoatlet-
ki Ireny Szewińskiej złota meda-
listka olimpijska z Rio de Janeiro

i rekordzistka świata w rzucie
młotem została uhonorowana
stołecznym tytułem, a miano
najlepszego trenera Warszawy
przyznano mentorowi Anity –
Krzysztofowi Kaliszewskiemu.
Oboje pracują na chwałę war-
szawskiej Skry, marząc o nowym
stadionie lekkoatletycznym przy
Wawelskiej, którego wizja staje
się na szczęście coraz bliższa. 

Drugie miejsce w Plebiscycie
zajęła brązowa medalistka olim-
pijska w pięcioboju nowoczesnym
Oktawia Nowacka. Mieszkający i
trenujący na ogół w Warszawie
wicemistrz olimpijski w rzucie
dyskiem Piotr Małachowski nie
został uwzględniony w plebiscy-
towym głosowaniu, ponieważ ja-
ko wojskowy formalnie należy do

klubu Śląsk Wrocław. Na dodatek
nie został też doceniony kończą-
cy w 2016 karierę dwukrotny
mistrz olimpijski w pchnięciu ku-
lą Tomasz Majewski z AZS AWF
Warszawa. W Rio de Janeiro za-
jął wprawdzie dopiero szóste
miejsce w olimpijskim konkursie
kulomiotów, ale było to osiągnię-
cie nieporównanie lepsze niż do-
konania kilkorga innych sportow-
ców, którzy znaleźli się w dzie-
siątce najlepszych w Warszawie w
2016 roku. A oto ona:

11.. Anita Włodarczyk (Skra
Warszawa), lekkoatletyka

22.. Oktawia Nowacka Stowarzy-
szenie Pięciobój Polski – Legia War-
szawa), pięciobój nowoczesny

33.. Joanna Hentka (WTW) i
Agnieszka Kobus (AZS AWF),
wioślarstwo

44.. Piotr Paziński (AZS AWF),
taekwondo

55.. Kajetan Kajetanowicz (Au-
tomobil Klub Polski) rajdy samo-
chodowe

66.. Michał Pazdan (Legia), pił-
ka nożna

77.. Marcin Brzeziński (WTW),
wioślarstwo

88.. Weronika Deresz (WTW),
wioślarstwo

99.. Zofia Noceti-Klepacka
(yacht Klub Polski Warszawa),
żeglarstwo

1100.. Michał Luto (UKS Niedź-
wiadek), sumo

Warto dodać, że łuczniczkę
Karolinę Napłoszek uznano za
największą nadzieję olimpijską,
a sportowego wychowawcę To-
masza Majewskiego – Henryka
Olszewskiego za sportową oso-
bowość roku. Miano najpopu-
larniejszego sportowca Warsza-
wy uzyskał piłkarz Legii Michał
Pazdan, a sportową imprezą ro-
ku wybrano mecze tej drużyny w
Champions League. m p
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Najlepsza w Polsce, najlepsza w Warszawie

Anita i kwita!

W najbliższy weekend w hali „HAWAJ-
SKA” przy ul. Dereniowej 48 odbędą się
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów
Starszych w koszykówce. Gospodarzem
rozgrywek będzie klub UKS GIM 92 Ursy-
nów Warszawa – działający przy Gimna-
zjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4. Prze-
ciwnikami ursynowskiej drużyny będą
kolejno: MKS Dąbrowa Górnicza, STK
Czarni Perla Słupsk oraz Biofarm Ba-
sket Junior Poznań. 

– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny przyszło
nam organizować na Ursynowie turniej tej rangi.
Dzięki temu nasza działalność jest bardziej dostrze-
gana nie tylko w Warszawie, ale też w całej Polsce”
– mówi dyrektor Ursynowskiego Gimnazjum nr 92
Mariusz Karczewski. – Taki turniej nie mógłby się od-
być bez zaangażowania wielu ludzi, którym sport ur-
synowski jest bliski. Z takim wsparciem całej Dziel-
nicy zdecydowanie łatwiej jest o rozwój naszego
klubu. Mam nadzieję, że sympatycy koszykówki
tłumnie przyjdą w weekend na mecze naszej druży-
ny i wspomogą naszych juniorów w walce o awans
do finałów Mistrzostw Polski –dodaje dyrektor.

– Już nie możemy się doczekać weekendowej
rywalizacji – mówi trener gospodarzy  Marek Po-
piołek. – Cały zespół ciężko pracował na to, aby jak
najlepiej przygotować się do tej fazy rozgrywek i
bardzo cieszymy się z tego, że przyszło nam grać
w Warszawie. Młodzi zawodnicy z Ursynowa na
pewno skorzystają na współpracy z KK Warszawa,
kilku z nich regularnie występuje już w barwach
tego klubu na poziomie drugoligowym. Awans
do najlepszej ósemki w kraju byłby dla nas dużym
sukcesem i najlepszym dowodem na to, że wspól-
na praca UKS GIM 92 Ursynów i KK Warszawa
zmierza w dobrym kierunku”.

KKIIEEDDYY GGRRAA UUKKSS GGIIMM 9922::
PPIIĄĄTTEEKK -  godzina 19:45 – z  MKS Dąbrowa

Górnicza
SSOOBBOOTTAA -  godzina 13:45 –z  STK Czarni Per-

la Słupsk
NNIIEEDDZZIIEELLAA –godzina 14.00 – z Biofarm Basket

Junior Poznań
Wszystkie spotkania odbędą się w hali „HA-

WAJSKA” Ursynowskiego Centrum Sportu i Re-
kreacji przy ul. Dereniowej 48.

Sport od początków swojego istnienia in-
spirował artystów. Ruch, zmagania za-
wodników wykonujących z gracją skom-
plikowane ewolucje w różnorakich dys-
cyplinach od wieków znajdują swój wy-
raz w pracach artystów. Ta, niepowta-
rzalna widowiskowość sportu posłużyła
za temat cyklu prac Bogusława Lustyka
prezentowanych w Galerii „-1” w war-
szawskim Centrum Olimpijskim im. Ja-
na Pawła II przy ulicy Wybrzeże Gdyń-
skie 4. 

Bogusław Lustyk to artysta z dużym dorobkiem
twórczym – znany m. in. z instalacji plenerowych
na Krakowskim Przedmieściu poświęconych Po-
wstaniu Warszawskiemu. Impulsem do podjęcia

tematu „Kaligrafia Sportu” była jego fascynacja
kulturą Japonii, a szczególnie japońską kaligrafią. 

– Od wielu lat podejmuję próby pokazania eks-
presji ruchu poprzez sztukę kaligrafii. Najpierw był
taniec – kilkanaście lat temu w Stanach Zjednoczo-
nych – a potem próby ze sportem, które zacząłem
na Olimpiadzie 2012 w Londynie. Wykonałem
tam serię obrazów nawiązujących do techniki ka-
ligrafii – wyjaśnia Bogusław Lustyk. 

Warto wspomnieć, że obrazy te zostały uhono-
rowane złotym i brązowym medalem w Olimpij-
skim Konkursie Sztuki, a plakat „Maraton War-
szawski” autorstwa Bogusława Lustyka zdobył
srebrny medal na Biennale Plakatu Polskiego
(2013). 

Bogusław Lustyk przyzwyczaił nas do prac, w
których zawarte jest jakieś przesłanie. Niemal w
całej jego twórczości widać zmaganie się z nowy-
mi wyzwaniami. W każdej z prac można dostrzec
zamysł artystyczny. Nie inaczej jest w przypadku
podjętej przez niego tematyki sportowej. Zwią-
zane z nią doświadczenia artystyczne zachęciły go
do podjęcia próby znalezienia syntezy sportu. Aby
pokazać różnorodność i wielowymiarowość fe-
nomenu, jakim jest współczesny sport, sięgnął po
pełną ekspresji technikę – tradycyjną kaligrafię
japońską. 

- To inspirujące doświadczenie. Szczególnie fa-
scynujące były próby z różnymi stylami kaligrafii.
Nie chcąc jedynie naśladować techniki japońskiej,
poszukiwałem własnych narzędzi i własnych środ-
ków wyrazu – dodaje autor.

Efekt jego kilkunastoletniej pracy mogliśmy po-
dziwiać podczas wystawy w Galerii „-1” w Cen-
trum Olimpijskim. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów Starszych

UKS GIM 92 na parkiecie!

FOT. MARIUSZ KARCZEWSKI

Kaligrafia sportu w Centrum Olimpijskim

Ursynowska Galeria Działań doceniona 
W rankingu najciekawszych instytucji sztuki współczesnej roku 2016 doceniono
mieszczącą się przy ul. Marco Polo 1 Ursynowską Galerię Działań! W ogłoszonej
przez ogólnopolskie niezależne czasopismo artystyczne „Artluk” liście 20 najcie-
kawszych instytucji sztuki współczesnej Galeria została wyróżniona na pozycji
ósmej. 

To wielki sukces galerii, szczególnie że tę wysoką pozycję otrzymała ona obok tak wielkich in-
stytucji jak muzeum MOCAK w Krakowie, Muzeum Plakatu w Wilanowie czy Muzeum Śląskie w
Katowicach.  

W rankingu „Artluka”  w kategorii „20 najciekawszych wystaw 2016” wyróżniona została tak-
że (na pozycji 10) przygotowana w Galerii Działań międzynarodowa wystawa „Orzeł wylądował”
(kurator Wojciech Różyński), ekspozycja ta w różnorodny sposób podejmowała  temat pierwsze-
go lądowania na Księżycu przed 45 laty. Wystawa z powodzeniem prezentowana była także poza
Warszawą – w  galeriach w Toruniu, Zielonej Górze i Podkowie Leśnej. 

Od 1988 roku Galerią Działań, funkcjonującą dzięki wsparciu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budow-
lanej „Imielin” i Wydziału Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów, nieprzerwanie kieruje
artysta Fredo Jacek Ojda. 

J a c e k  K a s p r z y c k i
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel.: 668 681 911

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
663 271 508

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

DREWNO opałowe i
kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe i
kominkowe, 791 394 791

POLSKA SZKOŁA PLAKATU -
oprawione dzieła znanych

grafików - doskonały prezent,
603 116 405

SKUP książek, każda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd,

606 900 333

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

ANGLISTA, nauczyciel
akademicki, wszystkie zakresy,
lekcje indywidualne lub komplet,
22 643 81 23

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

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

matury, gimnazjalne, 605 783 233

DZIAŁKA budowlano-usługowa
przy trasie 722, tel. 602 77 03 61

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

SPRZEDAM dom w Powsinie,
667 581 419

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

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

Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz drogą

mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Mieszkania:
!Kabaty, lux, 3 pokoje, 71 m2,

601 720 840
!Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do

wejścia, Cena 630 tys. zł., 
601 720 840

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

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

Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec

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

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

!Mokotów, piękne pół
bliźniaka, 350/650 m2, 
601 720 840,

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

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

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

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

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

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

Działki:
!Działka Konstancin-

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

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

Do wynajęcia:
!Konstancin - do wynajęcia

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

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

Lokale handlowe:
!Ursynów, lokal  43 m2. Dobry

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

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

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

apartamentów, domów,
rezydencji,

niezabudowanych działek
gruntu w południowej części

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

Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 
“Van Der Zal” pilnie
poszukuje mieszkań

dwupokojowych,
trzypokojowych i

czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

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

DYREKTOR Przedszkola nr 286,
ul. Mandarynki 1 zatrudni pomoc
kuchenną na pełny etat, 
22 648 74 26

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

etatu administratora/kę. Mile
widziani także sprawni

renciści i emeryci, 
605 613 451

KIEROWNIK kuchni z
doświadczeniem w żywieniu
zbiorowym w szpitalach do

pracy w Konstancinie, 
508 318 341

PIELĘGNIARKĘ, neurologa, lek.
med.pracy, internistę, 22 651 70
75; 605 440 831; 609 373 582

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

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

POMOC kuchenna, kucharz 
i kierowca do przewożenia

posiłków cateringowych 
w Konstancinie, 

600 250 437

PRZEDSZKOLE nr 52, 
ul. Koncertowa 8 zatrudni
nauczyciela rytmiki. Zgłoszenia 27
lutego od  godz. 18

PRZEDSZKOLE nr 52, 
ul. Koncertowa 8 zatrudni
pracowników obsługi: woźną
oddziałową i pomoc kuchenną.
Zgłoszenia 10 lutego (piątek) w
godz. 18-20

RESTAURACJA w Konstancinie
zatrudni kelnerkę, 504 581 354

ZATRUDNIĘ blacharzy
budowlanych. Praca stała,
zakwaterowanie, wynagrodzenie:
akord, Piaseczno 22 756 84 89

ZATRUDNIĘ krawcową do
zakładu - Ursynów, 602 842 915

ANTENY, 603 375 875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, meble 
na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DEZYNSEKCJA, pluskwy, 
606 652 601

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 603 375 875
ELEKTROAWARIA, 

507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507 153 734

FRANSAT 
509 610 850

GLAZURA, remonty, 
796 664 599

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MALOWANIE, gładź, 
505 73 58 27

MALOWANIE, gładź, remonty,
507 120 438

MALOWANIE, referencje, 
722 920 650

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

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

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW, 

502 288 514

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, 
itp. 608 303 530

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

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

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

TELEWIZORY, 501 829 771

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Ważne telefony

Dla kDla każdego coś miłegoażdego coś miłego
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKrrzzyysszzttooff KKoowwaallsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

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

NNiieeddzziieellaa,, 1122 lluutteeggoo,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy
“Dom Sztuki” zaprasza na film
“Las, 4 rano” (Polska 2016, reż.
Jan Jakub Kolski, w rolach gł.
Krzysztof Majchrzak, Olga Bo-
łądź, Maria Bladzi. 97 min).
Wstęp wolny.

1133-2244 lluutteeggoo:: aakkccjjaa “Zima w
mieście”. W programie: warszta-
ty plastyczne “Zimowe zabawy
dłutem i kredką” (poniedziałki i
czwartki: 13,16, 20 i 23.02., w
godz. 10.00-11.00 i 11.15-12.15)
oraz warsztaty bębniarskie “Bęb-
nij ile sił!” (wtorki i piątki, 14,
17, 21 i 24.02, w godz. 10.00-
11.00 i 11.15-12.15). Uczestnic-
two w warsztatach jest bezpłat-
ne.* Informacje i zapisy (grup i
uczestników indywidualnych) -
w sekretariacie Domu Sztuki
(tel. 22 643 79 35).

ŚŚrrooddaa,, 1155 lluutteeggoo,, 1188..0000:: po-
czątek wydawania bezpłatnych
kart wstępu na spektakl teatral-
ny dla dzieci “Kapka podróżnicz-
ka z wody księżniczka”, który
odbędzie się w Teatrze Za Dale-
kim w Domu Sztuki w niedzielę,
19 lutego, o godz. 16.00.

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa zdjęć artystycz-
nych wykonanych telefonami ko-
mórkowymi “Photophone Art 2”.
Wstęp wolny.

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

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na koncert gru-
py Czerwony Tulipan, który od-
będzie się 12 lutego o godzinie
18. Wstęp na wydarzenie jest
wolny, bezpłatne wejściówki do
odbioru w biurze placówki od
środy 8 lutego od godziny 18:00.

W ferie między 13.02-24.02,
odbędą się bezpłatne warsztaty
dla dzieci, w ramach akcji Zima
w Mieście 2017. Szczegóły pod
nr telefonu (22) 855-35-17.

Sfinansowano ze środków
dzielnicy Ursynów.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

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

2233..0022,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
- KLUB PODRÓŻNIKA - pt. “Ma-
dagaskar”. Spotkanie poprowa-
dzi  Grażyna Trautsolt. 

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

Warsztaty Rockowe iM Granie
“Zima 2017 - 5 dni po polsku” od 13
do 17 lutego w godz. 17 - 20. Ćwi-
czenia w grupach i razem z profe-
sjonalnymi muzykami: wokal -
Aleksandra Chludek, perkusja -
Dariusz Świechowski, gitara elek-
tryczna - Piotr Bajus, gitara basowa
- Andrzej Perwiastek Potęga.

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

1122..0022..22001177 rr ggooddzz.. 1177..0000 od-
będzie się otwarcie wystawy
malarstwa  TERESY SILUK. Au-
torka jest mieszkanką Ursyno-
wa, malarstwem zajmuje sie od
2010 r. Od 2013 r. uczestniczy w
zajęciach plastycznych dla se-
niorów w Klubie A4 SMB Imie-
lin. Wystawa czynna do 9 mar-
ca 2017 r.

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

1111..0022 //ssoobboottaa// ggooddzz.. 1188..0000 -
koncert Kapeli Tęgie Chłopy pt.
Dansing obowiązują bezpłatne
karty wstępu (wydawane od
8.02)

1122..0022 // nniieeddzziieellaa// ggooddzz.. 1122..0000
- koncert dla dzieci Opowieść o
zimowym bałwanku

1144..0022 //wwttoorreekk// ggooddzz.. 1155..3300 -
wykład z korzyścią dla zdrowia
Znaczenie diety w zapobieganiu
osteoporozie

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

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

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

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

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