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D yskusja na temat pilnej po-
trzeby uchwalenia tak
zwanej dużej ustawy repry-

watyzacyjnej znowu się ożywiła.
Powodem jest odesłanie przez sze-
fa Komitetu Stałego Rady Mini-
strów Jacka Sasina – opracowa-
nego w Ministerstwie Sprawiedli-
wości projektu tej regulacji do po-
prawki. Projekt – jak wiadomo –
zaprezentował w październiku
ubiegłego roku wiceminister Pa-
tryk Jaki. Założenia proponowanej
ustawy to między innymi wyklu-
czenie zwrotów w naturze i wypła-
canie tylko 20-procentowych od-
szkodowań za nacjonalizację, przy
czym do ich pobierania byliby upo-
ważnieni wyłącznie sami właści-
ciele lub ich bezpośredni spadko-
biercy, co oznaczałoby przerwanie
powszechnie krytykowanego han-
dlu roszczeniami, który – zwłasz-
cza w Warszawie – doprowadził
do wprost karygodnych wypaczeń,
a przede wszystkim zwyczajnych
oszustw, przyklepywanych, o dzi-
wo, przez sądy. 

P atryk Jaki tłumaczył kilka
miesięcy temu, że gdyby
Niemcy zechcieli nam za-

płacić reparacje wojenne za na-
paść w 1939 i okupowanie Polski
do 1945 roku, to byłoby nas stać
na zapewnienie prywatnym wła-
ścicielom nieruchomości pełnych
odszkodowań. Bez takiego za-
strzyku finansowego z zewnątrz

państwo nie może sobie, niestety,
pozwolić na wspaniałomyślny
gest. I takiemu stwierdzeniu wi-
ceministra akurat trudno zaprze-
czyć, bo już wcześniej władze RP
dochodziły do wniosku, że po za-
spokajającej w pełni poniesione
straty akcji reprywatyzacyjnej bu-
dżet państwa zostałby zrujnowa-
ny.  Wedle październikowego pro-
jektu państwo miałoby do zapłace-
nia 15-20 mld złotych, co jest kwo-
tą jeszcze do wytrzymania – mó-
wiono bezpośrednio po ogłoszeniu
owych propozycji. Dlaczego zatem
nagle nastąpił w tył zwrot i znowu
zanosi się na to, że w procesie re-
prywatyzacji będzie się utrzymy-
wać bałagan, a krzywdzeni będą
nadal i sami właściciele lub ich po-
tomkowie mający słuszne roszcze-
nia, i mieszkający w znacjonali-
zowanych budynkach lokatorzy,
którym ziemia zaczyna usuwać
się spod nóg? 

N ietrudno się domyślić, że
jeśli nie wiadomo dokład-
nie o co chodzi, to chodzi

na pewno o pieniądze. Niektórzy
wiążą owo zastopowanie proce-
dowania ustawy reprywatyzacyj-
nej z nagłym zaostrzeniem sto-
sunków polsko-żydowskich na tle
Holocaustu po znowelizowaniu
ustawy o IPN, a zwłaszcza  z po-
gorszeniem relacji z Izraelem, bo
to od razu wywołało negatywne
sygnały pod naszym adresem ze
strony Stanów Zjednoczonych.
Wuj Sam mógłby już nie chcieć
być dla Polaków dobrym wujkiem
i na przykład nie sprzedałby nam
po przystępnej cenie elementów
obrony przeciwrakietowej syste-
mu Patriot – tłumaczą co bardziej
podejrzliwi. Faktem jest, że paź-
dziernikowy projekt został źle
przyjęty przez World Jewish Resti-
tution Organization, bo zakłada,

że upoważnieni do otrzymania
odszkodowań będą tylko ci oby-
watele RP, którzy w momencie na-
cjonalizacji przebywali na tere-
nie naszego kraju. 

T ymczasem wiceprezydent
Warszawy Witold Pahl ape-
luje do premiera Mateusza

Morawieckiego o przyspieszenie
prac wokół nowego reprywatyza-
cyjnego garnituru, być może nie
znając staropolskiego przysłowia,
że tak krawiec kraje, jak mu mate-
riału staje. Warszawiakom od ra-
zu się przypomina, jak w sprawach
reprywatyzacji w stolicy ponaglał
kiedyś panią prezydent Hannę
Gronkiewicz-Waltz ówczesny wo-
jewoda Jacek Sasin (zapomniał
wół jak cielęciem był?)... 

N o cóż, polityczny kontredans
trwa, a mnóstwo obywateli
RP musi cierpieć na skutek

braku oczekiwanych rozwiązań ge-
neralnych. Na domiar złego zaś,
zgodnie z obowiązującymi na razie
przepisami, odszkodowania i tak
trzeba wypłacać albo zwracać nie-
ruchomości w naturze. I tak zatem
źle, i tak niedobrze. Co gorsza, wobec
sporów polsko-żydowskich na temat
Holocaustu już teraz słychać głosy
antysemitów, wróżących, że wróci
przedwojenny układ, o którym złośli-
wie mówiono: nasze ulice, wasze ka-
mienice, pijąc do zawłaszczania nie-
ruchomości przez bogatych Żydów. 

S koro więc mamy na nowo
napięcie na tej linii, warto
przypomnieć, że w kilku-

setletnich relacjach Lechici – Semi-
ci wprawdzie różnie bywało, na
pewno jednak ci pierwsi stworzy-
li tym drugim najlepsze dla nich w
Europie warunki bytowania, a
przede wszystkim zarabiania. No
i nie Lechitom, jeno Germanom
przyszła chętka, żeby zmusić Ży-
dów do opuszczenia ziemi polskiej
przez komin. Właściwie – od kie-
dy król Kazimierz Wielki nadał
Żydom (w 1334) przywilej na-
zwany Statut Judeorum, nie mie-
li oni w Polsce źle, a w międzywoj-
niu 1918-1939 stanowili bodaj aż
10 procent obywateli RP. Dzisiaj
Żydzi zarzucają Polakom współ-
udział w Holocauście, a także w
rabowaniu pożydowskiego mie-
nia,  co w niemałym stopniu jest

prawdą. Oskarżyciele Sarmatów
zapominają wszakże o tym, że je-
śli chodzi o politykę rządu emi-
gracyjnego i państwa podziemne-
go – to w odróżnieniu od więk-
szości rządów zachodnioeuropej-
skich Żydom niesiono wyłącznie
pomoc, a z kolei żydowskie sumie-
nie obciążają długoletnie trady-
cje podłej lichwy (teraz przekształ-
conej elegancko w „rynki finanso-
we”) i gorliwej współpracy z ko-
munistycznymi rzezimieszkami,
która doprowadziła do śmierci
wielokrotnie większej liczby istot
ludzkich niż wspomniany Holo-
caust. Zamiast więc skakać sobie
do oczu w sporach o niechlubną
przeszłość, lepiej się pojednać –
wspominając chociażby wielkie
zasługi zasymilowanych w Polsce
Żydów na niwie nauki i kultury. 

J eden z najlepiej zasymilowa-
nych, cytowany już w tym
miejscu przez mnie wspania-

ły felietonista Antoni Słonimski
napisał ironicznie w „Wiadomo-
ściach Literackich” już w 1926 ro-
ku: „Wolno pisać źle o kelnerach,
Czechach, Niemcach lub posłach
sejmowych /.../. Można wykazy-
wać błędy kompozycji Michała
Anioła, ale nie wolno pisać źle i
rozumnie przeciw Żydom”. Otóż
moim zdaniem, wolno tak pisać o
kim się chce, chyba że się mieszka
w kraju z narzuconą cenzurą.
Dlatego wolę pozbawiony niena-
wiści i na poły sympatyczny
przedwojenny dowcip: jak bida,
to do Żyda (bo pożyczy kasę) –
niż sprowadzanie wszystkich nie-
szczęść do wspólnego mianowni-
ka: jak bida, to przez Żyda, co
wielu Polaków tak lubi sobie
wmawiać.

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

JJ aa kk  bb ii dd aa ,,  tt oo  pp rr zz ee zz  ŻŻ yy dd aa .. .. ..JJ aa kk  bb ii dd aa ,,  tt oo  pp rr zz ee zz  ŻŻ yy dd aa .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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PPAASSSSAA:: PPoopprrzzeeddnnii rrookk oobbffiittoo-
wwaałł ww wwiieellee rróóżżnnoorrooddnnyycchh wwyy-
ddaarrzzeeńń kkuullttuurraallnnyycchh,, aa jjaakkaa bbęę-
ddzziiee ooffeerrttaa nnaa rrookk 22001188?? 

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO,, zzaassttęęppccaa
bbuurrmmiissttrrzzaa UUrrssyynnoowwaa,, wwiicceepprree-
zzeess ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrroojjeekktt UUrr-
ssyynnóóww:: W minionym roku Ursy-
nów świętował 40-lecie istnie-
nia, z tej okazji przygotowaliśmy
mnóstwo wydarzeń nawiązują-
cych do historii. Naszym priory-
tetem była integracja lokalnej
społeczności. Jednak rok 2018
jest również szczególny, w tym
roku obchodzimy 100 – lecie nie-
podległości Polski. Świętowanie
rozpoczniemy już wczesną wio-
sną. Przygotowujemy m. in licz-
ne koncerty, pikniki, wystawy
oraz imprezy sportowe. Chce-
my, aby obchody tak doniosłej
dla naszej Ojczyzny rocznicy by-
ły radosne i angażowały wszyst-
kich mieszkańców. 

CCoo cciieekkaawweeggoo cczzeekkaa nnaass wwoo-
bbeecc tteeggoo ww nnaajjbblliiżżsszzyymm cczzaassiiee?? 

Na drugą połowę lutego przy-
gotowaliśmy wyjątkowe propo-
zycje. Pokazem filmu „Jaskinio-
wiec” rozpoczynamy cykl sean-
sów familijnych na Ursynowie.
Cykl jest kontynuacją projektu
realizowanego w zeszłym roku
w ramach Budżetu Partycypa-
cyjnego. Niestety, w poprzed-
niej edycji podobny projekt nie
został zgłoszony. Jednak w
związku z dużą popularnością
rodzinnych seansów, postano-
wiliśmy przygotowywać kolejne
pokazy w zbliżonej formule.
Myślę, że skorzystają na tym za-
równo najmłodsi mieszkańcy,
jak i ich rodzice.  W naszej ofer-
cie kulturalnej staramy się
uwzględniać także oczekiwa-
nia i gusta widzów młodego po-
kolenia, stąd zaproszenie na
koncert rewelacyjnego akorde-
onisty Marcina Wyrostka.
Wspaniałej muzyce towarzy-
szyć będzie choreografia w wy-
konaniu znanych tancerzy, ta-
kich jak: Anna Głogowska, To-

masz Barański oraz Jan Kli-
ment.  Artyści zabiorą nas w
świat argentyńskiego tanga i
muzyki latynoamerykańskiej.
Warto również zwrócić uwagę
na stałe cykle w poszczególnych
spółdzielczych domach kultu-
ry. W Domu Sztuki zaprezen-
tuje się m. in. Krzysztof Dauk-
szewicz, w ramach JAZZ w
NOK wystąpi Wojciech Pulcyn
Trio, a w DK Imielin czeka nas
wykonanie światowych szlagie-
rów opery, operetki i musicalu,
natomiast w DK Stokłosy usły-
szymy „Błatne pieśni rosyjskie”.
Warto pamiętać, że na wszyst-
kie wydarzenia obowiązują bez-
płatne karty wstępu. O termi-
nach wydarzeń kulturalnych,
jak również o sposobie dystry-
bucji kart wstępu można prze-
czytać na stronie internetowej
urzędu www.ursynow.pl oraz
w lutowym Ursynowskim Infor-
matorze Kulturalnym, dostęp-
nym we wszystkich placówkach
kulturalnych oraz w Urzędzie
Dzielnicy. 

OOdd ddwwóócchh llaatt ww mmaarrccuu UUrrzząądd
DDzziieellnniiccyy zzaapprraasszzaa nnaa mmnnóóssttwwoo
ssppeekkttaakkllii tteeaattrraallnnyycchh,, cczzyy ww
ttyymm rrookkuu ccyykkll  bbęęddzziiee kkoonnttyynnuu-
oowwaannyy?? 

Oczywiście! Ursynowski Ka-
lejdoskop Teatralny to jeden z
najbardziej popularnych cykli
kulturalnych, jakie stworzyliśmy
w obecnej kadencji. Już po raz
trzeci przygotowaliśmy wiele
spektakli dla dzieci i dorosłych
w świetnej obsadzie. Będziemy
gościć m. in. Piotra Fronczew-
skiego, Jerzego Trelę, Piotra Gą-
sowskiego czy Joannę Kurowską.
Szczegółowy program już nieba-
wem. Konsekwentnie zachęca-
my wszystkich mieszkańców
dzielnicy do korzystania z naszej
oferty i staramy się, aby każdy
znalazł coś ciekawego. Jestem
przekonany, że nasz tegoroczny
repertuar kulturalny będzie jesz-
cze bardziej atrakcyjny niż w ro-
ku ubiegłym. Tym bardziej, że
swoją działalność rozpoczął DOK
Ursynów, czyli pierwszy w na-
szej dzielnicy samorządowy dom
kultury – przy ul. Kajakowej. 

Zastępca burmistrza Ursynowa Łukasz Ciołko:

Moc atrakcji kulturalnych w 2018

Jak poinformował Urząd
Dzielnicy Ursynów, w tym
roku powstaną kolejne bo-
iska – obok Szkoły Podsta-
wowej nr 313 przy ul. Cy-
bisa 1 oraz przy Szkole
Podstawowej nr 81 przy
ul. Puszczyka 6. 

W okresie wakacyjnym
przewidziano realizację II eta-
pu boisk przy Szkole Podsta-
wowej przy ul. Cybisa . Zakres
prac obejmuje budowę boiska
wielofunkcyjnego do koszy-
kówki i siatkówki ( o wymia-
rach 19 x 32 m) oraz boiska
do siatkówki (mniejszego - wy-
miary całkowite 13 x 24 m).
W przypadku boisk przy Szko-
le Podstawowej nr 81, powsta-
nie boisko piłkarskiego (o na-
wierzchni z trawy syntetycz-
nej, wymiary całkowite 32 x
50). Ponadto zakres prac tej
inwestycji obejmuje budowę
boiska wielofunkcyjnego peł-
niącego rolę placu dla różnych
gier zespołowych (o na-

wierzchni poliuretanowej, wy-
miary całkowite 12 x 22 m) –
i tu prace mają zakończyć się
już w sierpniu.

– Na początku obecnej ka-
dencji co piąta szkoła nie po-
siadała boiska. Dziś szkoła przy
Puszczyka jest ostatnią na Ursy-
nowie, która nie ma jeszcze bo-
iska. Realizacja zadania inwe-
stycyjnego to także swoiste do-
mknięcie obchodów 40-lecia
Ursynowa, ponieważ plany re-
alizacji tej inwestycji powstały
w zeszłym roku. Środki na re-
alizację boiska przy ul. Pusz-
czyka mamy zagwarantowane
w budżecie, a jeśli chodzi o bo-
iska przy ul. Cybisa, Rada m.
st Warszawy podejmie decyzję
na najbliższej sesji – informuje
burmistrz Ursynowa Robert
Kempa.

Kolejne boiska dla 
ursynowskich szkół

W ubiegłą niedzielę, 11 lutego,  Urząd Dzielnicy Ursynów we współpracy z parafią
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, w ramach cyklicznych Koncertów na Ursynowie
w kościele przy al. KEN 101 zorganizował koncert, podczas którego wystąpiła mogą-
ca pochwalić się wieloletnią działalnością i licznymi, także międzynarodowymi suk-
cesami CAMERATA VISTULA pod kierownictwem artystycznym Andrzeja Wróbla.

W programie, bogatym w zróżnicowane nastroje, znalazły się wirtuozowsko zinterpretowane
przez muzyków Cameraty m. in. fragmenty z „Krakowiaków i Górali” J. Stefaniego oraz popularne
kompozycje L. van Beethovena, F. Schuberta, L. Boccheriniego, J.S. Bacha, G.F. Haendla i  I. J. Pade-
rewskiego.  Koncert poprowadziła Malina Sarnowska. Występ muzyków Cameraty Vistuli został
bardzo ciepło przyjęty przez licznie zgromadzoną ursynowską publiczność.

Camerata Vistula 
i muzyczne wniebowstąpienie

W wtorek w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbyło się spotkanie dotyczące nowej
organizacji ruchu oraz prac związanych z realizacją Południowej Obwodnicy
Warszawy (POW). Celem spotkania było przedstawienie mieszkańcom informacji
na temat najbliższych planów związanych z realizacją POW na Ursynowie. 

Budowa POW to największe wyzwanie inwestycyjne na Ursynowie, które z racji szerokiego
zakresu musi wiązać się ze zmianami w organizacji ruchu.  Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji
wykonawcy robót budowlanych  Astaldi S.p.A.  dotyczącej zmian w organizacji ruchu. O nowej
organizacji linii autobusowych transportu publicznego opowiadał podczas prezentacji
przedstawiciele ZTM. Na pytania licznie zebranych mieszkańców w imieniu dzielnicy odpowiadał
burmistrz Robert Kempa, a także obecni na spotkaniu przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.

Informacje przedstawione podczas spotkania są dostępne na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy
Ursynów – www.ursynow.pl. Mieszkańcy znajdą tam mapy z opisanymi i zaznaczonymi zmianami.
Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone pomiędzy 23 a 26 lutego.

Pod koniec lutego zmiany w ruchu
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Propozycja na 
majową Noc Muzeów

Szanowni Państwo,

Jak co roku, w maju, Miasto
Stołeczne Warszawa, w tym na-
sza dzielnica – Ursynów, włą-
cza się w organizację niezwykle
popularnej na całym świecie No-
cy Muzeów. Tym razem odbę-
dzie się ona w sobotnią noc
19/20 maja. Rozpocznie się
zwyczajowo o godz. 19.00, a za-
kończy o 01.00. Niektóre wyda-

rzenia będą trwać również w innym zakresie godzinowym.
Także w tym roku, szczególnym, bo roku obchodów 100-lecia Nie-

podległości Polski, pragnę zaprosić Państwa do udziału i współor-
ganizacji tego przedsięwzięcia.

Świętujmy razem tę niezwykle ważną rocznicę wydarzeń z 1918
r. również w Noc Muzeów -–podczas różnych wydarzeń kultural-
nych, edukacyjnych i sportowych.

Zwracam się z tą propozycją nie tylko do instytucji i organiza-
cji, ale  także do naszych mieszkańców, osób prywatnych. Być mo-
że ktoś z Państwa chciałby nieodpłatnie udostępnić u nas w Ratu-
szu na specjalnej wystawie zdjęcia lub eksponaty z dawnych lat. Ma-
my dla Państwa miejsce, a i sposobność jest godna, by je pokazać swo-
im sąsiadom, znajomym i nieznajomym, wszystkim którzy zechcą
odwiedzić nasz Urząd w Noc Muzeów.

Wszystkich tych, którzy mają propozycje udziału, zapraszamy
do kontaktu z nami, a konkretnie – z Wydziałem Komunikacji
Społecznej dla Dzielnicy Ursynów do 21 lutego br. (tel. 667 44 95
96, e-mail promocja@ursynow.pl z dopiskiem Noc Muzeów 2018).

R o b e r t  K e m p a
B u r m i s t r z  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Eliminacje do arszawskiej Syrenki
Znamy terminy dzielnicowych eliminacji do Konkursu Recy-

tatorskiego Warszawskiej Syrenki. Istotą konkursu jest pobu-
dzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów
recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój
czytelnictwa i popularyzacja literatury. Dzielnicowe eliminacje
do 41. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędą
się w sali widowiskowej Domu Kultury SBM Stokłosy, przy ul.
Lachmana 5 – przy stacji metra Stokłosy, w dniach:

15 marca 2018 r. (czwartek) od godz.10.00 – przesłuchania
uczniów szkół podstawowych, 16 marca 2018 r. (piątek) od
godz.10.00 – przesłuchania starszych uczniów szkół podstawo-
wych w tym klas gimnazjalnych.Informacje o procedurze zgło-
szeń oraz wymaganych dokumentach można znaleźć na stronie
internetowej www.ursynow.pl

Ogłoszenie wyników dzielnicowych eliminacji 41. Konkursu
Recytatorskiego Warszawska Syrenka oraz wręczenie uczestni-
kom dyplomów, upominków i nagród nastąpi podczas Koncer-
tu Finałowego – w piątek 23 marca 2018 r. o godz. 17.30 w sali
sesji Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Zagrają dla Dawida już 24 lutego!
Już 24 lutego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy
ul. Kajakowej 12 b. odbędzie się koncert charytatywny
dla Dawida. Podczas koncertu czekają liczne atrakcje,
pokazy i niespodzianki dla młodych i tych nieco star-
szych. Koncert rozpocznie się o godzinie 14.00. 

Całkowity dochód z wydarzenia przekazany zostanie rodzicom
Dawida na leczenie i rehabilitacje chłopca. 

- Jako współorganizatorka koncertu charytatywnego, jestem mi-
le zaskoczona chęcią pomocy przy tym wydarzeniu niesioną przez
mieszkańców Ursynowa. Codziennie zgłasza się do mnie po kil-
ka osób, którzy mają rewelacyjne pomysły na uatrakcyjnienie na-
szej imprezy. Miłe jest również to, że w organizację tego koncer-
tu zaangażowali się nauczyciele, rodzice i uczniowie ze szkół i
przedszkoli z Zielonego Ursynowa. Każdy wnosi do tego wydarze-
nia swoją cegiełkę, poprzez różnoraką pomoc, dla nas organiza-
torów niezmiernie ważną. Podczas koncertu odbędzie się wiele
wspaniałych występów małych i dużych mieszkańców Ursynowa.
Dzieci i młodzież zaprezentują się na scenie tańcząc, śpiewając lub
grając na instrumentach. Wiele z nich już teraz wykonuje kartki
świąteczne i inne rękodzieło, które zostanie wystawione na naszym
kiermaszu. Wystąpią u nas też 3 zespoły Center Positive, InDoor,
ZjazdDoZajedni oraz Jurek Filar. Wszystkich serdecznie zaprasza-
my tego dnia na Zielony Ursynów,  na wyjątkowe wydarzenie dla
naszego małego sąsiada Dawida – mówi Marzena Zientara. 

O Dawidzie
Dawid to 9-letni chłopiec, który od wielu lat trenuje karate tra-

dycyjne. Zawsze był radosnym, życzliwym i pełnym energii chło-
pakiem. W “II Pucharze Świata Dzieci w Karate Tradycyjnym, któ-
ry odbył się w dniach 14 i 15 października 2016 roku w Krakowie
wywalczył brązowy medal. Wszystko zdarzyło się nagle, 16 sierp-
nia 2017 roku wszystko się zmieniło...U karateki wykryto to, co chy-
ba najgorsze – guz robaka móżdżku i komory IV, medulloblastoma
anaplastyczna IV stopień złośliwości z ostrym wodogłowiem we-
wnętrznym. Już sama nazwa przeraża... 1 września 2017 roku
Dawidek rozpoczął leczenie chemioterapią i radioterapią. Każda
dawka chemii, jaką Dawid przyjmuje, powoduje długie, męczące
i wyczerpujące powikłania oraz omdlenia, obfitujące w obciążają-
ce antybiotyki, a także częste przetaczanie krwi oraz płytek. Cze-
ka go długa, bo kilkunastomiesięczną walka o zdrowie i życie!
Każdy pobyt w szpitalu, koszty leczenia, rehabilitacji, opatrun-
ków, leków, dodatkowych konsultacji i suplementów różnego ty-
pu niosą za sobą spore obciążenie finansowe dla jego rodziny.

Zgodnie z przewidywania-
mi, oczekiwana z niecier-
pliwością ze względu na
tematykę sesja, zgroma-
dziła bardzo wielu miesz-
kańców. 

Porządek obrad obejmował
tematy wywołujące wiele emocji
wśród ursynowian, w tym:

- informację dotyczącą likwi-
dację pętli autobusowej Natolin
Płn oraz przeniesienia Bazarku
na Dołku w rejon ul. Płaskowic-
kiej i al. KEN,

- rozpatrzenie projektu
uchwały Rady Dzielnicy w spra-
wie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Ursynów Południe
Kabaty, inaczej mówiąc problem
rozbudowy Tesco.

Wypełniona po brzegi sala,
zajęte nawet miejsca stojące,
transparenty, banery z hasłami
zarówno przeciwników jak i
sympatyków przenosin bazaru,
rozdyskutowani mieszkańcy –
taka sceneria towarzyszyła za-
równo wypowiedziom burmi-
strza Roberta Kempy i radnych,
jak i późniejszej dyskusji miesz-

kańców. Publiczne dyskusje,
czasem również żarliwe kłótnie
na temat nowej lokalizacji Ba-
zarku na Dołku ciągną się już
od kilku lat. Proponowane lo-
kalizacje w miejscu pętli autobu-
sowej Natolin Północny i alter-
natywna w rejonie Hali Arena
przy ul. Pileckiego miały wielu
zagorzałych zwolenników i
przeciwników. Problem polegał
na tym, że choć nikt (teoretycz-

nie) nie sprzeciwiał się istnie-
niu bazarku, strony sporu nie
chciały się spotkać i spokojnie
przedyskutować jak rozwiązać
problem. I taki właśnie stan
trwa do chwili obecnej. Emocjo-
nalne wypowiedzi przerywane,
czasem zagłuszane krzykami z
sali, reprezentowały ciągle iden-
tyczne stanowiska i argumenty,
niezmienione od lat. Rozpoczę-
te o godz. 18.30 obrady jeszcze

po 21.30 nie wyczerpały pierw-
szego punktu. 

Ze względu na wymogi cyklu
wydawniczego papierowej „Pas-
sy”, nie ma obecnie możliwości
pełniejszego zrelacjonowania
wypowiedzi w wydaniu druko-
wanym, choć wiele z nich  za-
wierały ciekawe i merytoryczne
treści. Do tematu tego wrócimy
w następnym numerze.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

XLIV Sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Bazarowych kłótni ciąg dalszy
FOTO BOGUSŁAW LASOCKI
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W środę 7 lutego odbyło się po-
siedzenie sejmowej Podkomisji
ds. Samorządu Terytorialnego.
Jedynym punktem porządku ob-
rad było rozpatrzenie wniosku
ursynowskich samorządowców
w sprawie możliwości podjęcia
prac legislacyjnych dotyczących
ustawy o ustroju m. st. Warsza-
wy w celu usunięcia zauważo-
nych wad i niedostatków. 

Grupa ursynowskich działaczy sa-
morządowych – Piotr Skubiszewski, Pa-
weł Lenarczyk, Bartosz Dominiak, Ce-
zary  Holdenmajer i ja sam również – od
dłuższego czasu zabiega o chociażby
minimalne zwiększenie samodzielności
warszawskich dzielnic, a więc działa
nie tylko w interesie Ursynowa, ale tak-
że pozostałych 17 „jednostek pomoc-
niczych”. 

Mamy bowiem w stolicy od 2002 r.
wyjątkowo scentralizowany ustrój ad-
ministracyjny, w którym zamieszkałe
nawet przez 230 tys. ludzi dzielnice
(np. Mokotów), pod względem praw-
nym są równorzędne sołectwom. Usta-
wa warszawska jest wyjątkowo
„oszczędna” w określeniu praw i obo-
wiązków dzielnic. We wszystkich szcze-
gółowych sprawach odsyła do statutu
m. st. Warszawy oraz do statutów jed-
nostek pomocniczych (dzielnic). Sta-

tuty te zostały tak przemyślnie skon-
struowane przez Radę Warszawy, że
rady dzielnic wprawdzie istnieją,  ale o
niczym nie stanowią, a więc nie są go-
spodarzami na swoim terenie.  Całą
pracę wykonuje Rada Warszawy, co po-
woduje, że nie ma czasu nie tylko na
tworzeniem polityki rozwojowej miasta,
ale przede wszystkim na sprawowanie
nadzoru nad działalnością organu wy-
konawczego, czyli prezydenta. Można

postawić tezę, że gdyby Rada Warsza-
wy nie była „zamulona” sprawami bła-
hymi, które z powodzeniem mogłyby
rozstrzygać rady dzielnic, to być może
nie doszłoby do afery reprywatyzacyj-
nej, przynajmniej takich rozmiarów,  z
jakimi mamy do czynienia.

Działacze ursynowscy postanowili
więc zadziałać u źródła, czyli w Sejmie.
Skierowali pismo do przewodniczące-
go komisji,  i – o dziwo – otrzymali nie

tylko szybką odpowiedź, lecz także bli-
ski termin posiedzenia podkomisji ds.
samorządu terytorialnego.  Miałem
przyjemność zreferować posłom uza-
sadnienie  skierowanej do nich propo-
zycji zmian. Wielokrotnie podkreśla-
łem, że nie chodzi o nową ustawę war-
szawską, czyli kolejną zmianę ustroju,
ale o usunięcie zauważonych  wad, a
tym samym usprawnienie funkcjono-
wania naszego miasta. 

Propozycja ursynowskich samorzą-
dowców sprowadza się bowiem do do-
pisania jednego ustępu w artykule pią-
tym ustawy samorządowej oraz trzech
artykułów w ustawie warszawskiej. Jest
to więc metoda „małych kroków”, w
przeciwieństwie do rewolucyjnych
zmian w ustroju stolicy dokonanych
ustawami z 1994 i 2002 r. Prawie wszy-
scy posłowie biorący udział w dyskusji
wyrażali się bardzo pozytywnie o pro-
ponowanych zmianach.  Jedynie za-
proszeni na posiedzenie dyrektorzy jed-
nego z departamentów Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji
krytykowali wszystko. Przede wszyst-
kim, że nie jest to kompleksowa zmia-
na ustroju oparta o nową jego koncep-
cję; że wniosek zgłoszony jest zbyt póź-
no  oraz że do listopada (termin wybo-
rów samorządowych) Parlament nie
zdoła wprowadzić proponowanych
zmian. Itd., itd., itd. Odniosłem wraże-

nie, że dyrektorzy robili wszystko,  aby
przypadkiem nie musieli popracować
nad przełożeniem naszych propozycji
na język ustawy. Przykro, ale niestety ta-
ki jest stosunek odpowiedzialnych
urzędników do  zgłoszonych wad ustro-
ju naszego miasta. Optymistyczne jest
to, że posłowie zauważyli problem. Nie-
stety, to zauważenie nie przełoży się
na  poprawienie wadliwych przepisów!

PPSS.. Opisane wyżej posiedzenie sej-
mowej podkomisji odbyło się w budyn-
ku „G” kompleksu gmachów polskiego
parlamentu przy ulicy Wiejskiej. Budy-
nek ten ma bardzo interesującą historię,
albowiem wzniesiony został w 1853 r.
dla Instytutu Szlacheckiego – eksklu-
zywnej rosyjskiej szkoły, dla synów pol-
skiej szlachty, której zadaniem była
przyśpieszona rusyfikacja polskiej mło-
dzieży.  Pomimo cieplarnianych warun-
ków, szkoła nie cieszyła się powodze-
niem i nie przyniosła oczekiwanych re-
zultatów.  W 1862 r. Instytut Szlachec-
ki został zlikwidowany, a do jego siedzi-
by wprowadzono  Aleksandryjsko-Ma-
ryjski Instytut Wychowania Panien,
przeniesiony wówczas z Puław do War-
szawy. Przetrwał on w tym budynku
do 1915 r., kiedy został ewakuowany
w głąb Rosji. Gmach ten stał się pierw-
szą siedzibą polskiego parlamentu, po
odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

L e c h  K r ó l i k o w s k i

W miniony wtorek po go-
dzinie 10 stanęły tramwa-
je na Służewcu oraz me-
tro na kilku stacjach. Ja-
ko pierwsze przestało
kursować metro na od-
cinku Wilanowska – Ka-
baty. W gigantycznych
korkach stanęły tramwa-
je linii 4, 10, 35. 

Na skrzyżowaniach przestała
działać sygnalizacja świetlna, co
zaowocowało totalnym chaosem
komunikacyjnym. Skrzyżowa-
nie Al. Niepodległości z ul. Bato-
rego zostało kompletnie zabloko-
wane. Piesi bali się przechodzić
przez ulice. Awaria objęła Mia-
steczko Wilanów, a także Galerię
Mokotów, biurowce na Służew-
cu Przemysłowym i część Ste-

gien. – Mechaniczne uszkodze-
nie kabla spowodowało wyłą-
czenie trzech punktów zasilania
– tłumaczył Jakub Zajdel z In-
nogy Stoen Operator, głównego
dostawcy energii w mieście. Prąd
przywrócono około godz. 13.

Do wielkich awarii prądu do-
chodzi w stolicy coraz częściej.
W nocy z 27 na 28 czerwca ubie-
głego roku przez wiele godzin
bez prądu pozostawali mieszkań-
cy Grochowa, Gocławia i Saskiej
Kępy. Na niektórych osiedlach
wyłączono również dostawę cie-
płej wody. Firma Innogy obiecy-
wała, że około godz. 9 rano więk-
szość utrudnień związanych z
brakiem dostępu do prądu zo-
stanie usunięta. Nie wywiązała
się z obietnic. W październiku

2017 awaria pozbawiła prądu pół
osiedla Bródno. Innogy poinfor-
mowała wówczas, że awaria ob-
jęła także część Żerania. 

Innogy stała się monopolistą
w dostawach prądu do warszaw-
skich mieszkań, biur i przedsię-
biorstw w wyniku sprywatyzo-
wania państwowego STOEN.
Transakcję, która miała miejsce
w połowie października 2002 r.,
a więc za rządów koalicji SLD –
Unia Pracy – PSL, obsługiwał
Morgan Stanley & Co., jeden z
największych banków inwesty-
cyjnych na świecie. Premierem
polskiego rządu był wówczas Le-
szek Miller. Umowa sprzedaży
STOEN opiewała na sumę 1,5
mld zł plus blisko 400 mln zł zo-
bowiązań inwestycyjnych na

rzecz RWE. Ówczesny minister
finansów Krzysztof Kołodko
upierał się, że bez prywatyzacji
STOEN dług publiczny przekro-
czy 50 proc. i jeśli nie dojdzie do
sfinalizowania transakcji trzeba
będzie wyemitować dodatkowe
obligacje oraz skorzystać z po-
życzek, których obsługa jest bar-
dzo kosztowna. Liga Polskich Ro-
dzin i Samoobrona domagały się
z trybuny sejmowej anulowania
podpisanej umowy sprzedaży,
uznając ją za niekorzystną dla
państwa, ale był to przysłowiowy
głos wołającego na puszczy. 

Warto nadmienić, że za rzą-
dów lewicowo – chłopskiej ko-
alicji została upichcona krymi-
nogenna umowa na budowę au-
tostrady Wielkopolskiej, będą-
cej odcinkiem A2.  Podpisał ją w
1997 roku – tuż przed przegra-
nymi przez SLD wyborami – ów-
czesny minister transportu Bogu-
sław Liberadzki. Dzisiaj skanda-
licznie skonstruowaną umową
zajmuje się prokuratura. 

Mamy w Polsce duże tradycje
w pozbywaniu się “rodowych
sreber” na rzecz obcych. Jednym
z pierwszych ruchów PO po zdo-
byciu większości w Radzie War-
szawy była prywatyzacja Sto-
łecznego Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej (SPEC), będące-
go monopolistą w dostawach
ciepła dla stolicy państwa. Rad-
ni PO wyrazili w sierpniu 2011 r.
zgodę na sprzedaż 85 proc. akcji

SPEC francuskiemu koncerno-
wi energetycznemu Dalkia. Pre-
zydent Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz przekonywała
wówczas, że prywatyzacja spół-
ki ciepłowniczej oznacza mniej-
sze wzrosty cen za ciepło. Tyle że
miasto straciło monopol i jedno-
cześnie kontrolę nad strategicz-
nym obszarem, jakim jest ciepło
dostarczane do warszawskich
lokali. Owe 85 proc. akcji SPEC
koncern Dalkia Polska kupił za
1,44 mld zł. Pozostałe 15 proc.
akcji zostało nieodpłatnie prze-
kazanych pracownikom przed-
siębiorstwa. 

Gdy się obserwuje od kilku lat
działalność Innogy i Dalkii, ja-
koś nie widać obiecywanych mi-
liardowych inwestycji. Awarie

jak się zdarzały tak nadal się zda-
rzają, ceny ciepła powoli idą w
górę, a pieniądze uzyskane ze
sprzedaży “rodowych sreber”
dawno zostały przejedzone. Za-
graniczni kontrahenci zacierają
dłonie, bo niepodzielnie panują
na dwóch strategicznych obsza-
rach, jakimi są energie elektrycz-
na i cieplna. My, warszawiacy,
dłoni nie mamy co zacierać, po-
nieważ znajdują się one w przy-
słowiowym nocniku. Nikt za te
skandaliczne decyzje prywaty-
zacyjne personalnie nie odpo-
wie, ponieważ nie ma w naszym
ustawodawstwie pojęcia “odpo-
wiedzialność zbiorowa”. Rzeczy-
wiście, prywatyzacja to nasza
polska specjalność.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Zawalczyliśmy o uprawnienia dzielnic!

((oodd lleewweejj)) BBaarrttoosszz DDoommiinniiaakk,,  CCeezzaarryy HHoollddeennmmaajjeerr,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii ii PPaawweełł LLeennaarrcczzyykk,, nnaa ppoossiieeddzzeenniiuu  sseejjmmoowweejj
PPooddkkoommiissjjii ddss.. SSaammoorrzząądduu TTeerryyttoorriiaallnneeggoo 77 lluutteeggoo 22001188 rr..

GGłłóówwnnaa ffaassaaddaa AAlleekkssaannddrryyjjsskkoo-MMaarryyjjsskkiieeggoo IInnssttyyttuuttuu WWyycchhoowwaanniiaa PPaanniieenn BBuuddyynneekk GG kkoommpplleekkssuu zzaabbuuddoowwaańń ppoollsskkiieeggoo ppaarrllaammeennttuu - 77 lluutteeggoo 22001188 rr

Awaria prądu i rodowe srebra
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Zmiany organizacji ruchu są niezbędne...

B o g u s ł a w  L a s o c k i

P o rozstrzygnięciu jeszcze kil-
ku problemów organizacyj-
nych i technicznych już wkrót-

ce prace będą mogły ruszyć pełną pa-
rą. Spotkanie informacyjne dla miesz-
kańców Ursynowa, zorganizowane we
wtorkowy  “ostatkowy” wieczór przez
Urząd Dzielnicy z udziałem przedsta-
wicieli inwestora POW - GDDKiA, wy-
konawcy - firmy Astaldi i Zarządu
Transportu Miejskiego, wypełniło pra-
wie po brzegi główną salę konferen-

cyjną ursynowskiego Ratusza. Nic
dziwnego, wszyscy chcieli zapoznać
się, jakie będą zmiany organizacji ru-
chu i utrudnienia spowodowane praca-
mi budowlanymi.

Tak wielka inwestycja musi mieć za-
pewnione własne szlaki komunikacji
drogowej. Wiąże się z tymczasowym
zajęciem znacznych obszarów, zlokali-
zowanych wzdłuż i ponad przebiegiem
podziemnej części POW. Konsekwencją
są niedogodności i ograniczenia dla
mieszkańców, mających dotychczas i
tak niewystarczającą ilość miejsc par-
kingowych, oraz istotne zmiany organi-
zacji ruchu, dotyczące zarówno samo-
chodów prywatnych, jak i transportu
oraz  komunikacji publicznej. 

Od marca 2017 r. został wdrożony I
etap nowej organizacji ruchu, pozwala-

jący na zajęcie terenu znajdującego się za-
sadniczo jeszcze poza pasem drogowym.
W tej chwili rozpocznie się II etap, umoż-
liwiający realizację właściwych prac bu-
dowlanych. 

– Głównymi założeniami nowej or-
ganizacji ruchu jest zminimalizowanie
czasu i zajętości dróg publicznych na
Ursynowie przez pojazdy budowy –
stwierdził Mateusz Witczyński, rzecz-
nik prasowy Astaldi. – Dzięki zgodzie
GDDKiA na wybudowanie zjazdu dla
naszego transportu z trasy S8 bezpo-
średnio na nasze zaplecze i wjazd od
S2 drogą technologiczną z placów budo-
wy, większość przejazdów odbędzie się
poza drogami publicznymi. Pozwoli to
odciążyć ulice Ursynowa. Drugim z za-
łożeń jest utrzymanie ciągów komunika-
cyjnych Północ - Południe. I tak ulice: Pi-

leckiego, Stryjeńskich, Dereniowa, al.
KEN i Rosoła będą przez całość prowa-
dzonego kontraktu przejezdne. Będzie
to dotyczyć również linii metra, gdzie
ruch przez cały czas budowy ma odby-
wać się normalnie. Również przez cały
czas budowy zostanie utrzymana prze-
jezdność ul. Płaskowickiej, jednak ruch
będzie ograniczony tylko do jednej jezd-
ni. Cała komunikacja Wschód - Zachód
będzie odbywać się po jezdni północ-
nej.  Wynika to z faktu, że pod jezdnią
południową będzie przebiegać północ-
na ściana tunelu POW. Nowa organiza-
cja ruchu jest planowana do wdrożenia
w dniach 23 - 26 lutego – wyjaśniał Wit-
czyński.

W przypadku ul. Płaskowickiej
na zachód od skrzyżowania
z ul. Pileckiego zostanie zli-

kwidowane rondo, lewoskręt dla jadą-
cych od ul. Stryjeńskich, część chodników
i ścieżka rowerowa po stronie południo-
wej, która będzie teraz biegła bezpośred-
nio przed strażą pożarną. Przystanek Pi-
leckiego 01 zostanie przeniesiony na dru-
gą stronę ulicy.

W rejonie ul. Stryjeńskich przejścio-
wo - do końca roku - zostaje rondo. Cały
ruch po ul. Płaskowickiej będzie odbywał
się jej północną stroną, po jednym pa-
śmie w każdym kierunku. Natomiast w
pobliżu ronda zostanie zlikwidowany ist-
niejący prawoskręt do ul. Stryjeńskich,
zaś z pozostałych dwóch pasów prawy
będzie nowym prawoskrętem, a lewy
umożliwi jazdę przez rondo w lewo, na
wprost i w prawo. Natomiast z ul. Stry-
jeńskich będzie możliwy tylko skręt w
prawo w Płaskowickiej lub ruch prosto do
ul. Dereniowej.

Ulica Braci Wagów będzie całkowicie
odcięta od ul. Płaskowickiej. Zlikwido-
wany zostanie przystanek Braci Wagów
01 (przy bazarku) dotychczas dla linii
192 i 503.

Skrzyżowanie Płaskowickiej z al.
KEN pozostanie właściwie nie-
zmienione. Zachowane zostaną

zakazy skrętu w lewo. Jednak zostanie
zlikwidowany wydzielony pas dla skręca-
jących w KEN w kierunku ul. Belgradz-
kiej. Ruch prosto w kierunku ul. Rosoła
i w prawo będzie odbywał się na wspól-
nym pasie.

Również ul. Lanciego zostanie odcię-
ta od Płaskowickiej, która już na prawie
całej długości aż do Rosoła stanie się jed-
nopasmowa w każdym kierunku. Zlikwi-
dowane zostaną przystanki Natolin Płn.
01 oraz Cynamonowa 01. Dotychczaso-
wy prawoskręt z Płaskowickiej w Rosoła
będzie wchłonięty przez budowę, zaś je-
go funkcję przejmie dotychczasowy pas
środkowy. Pas skrajny lewy będzie teraz
obsługiwał wszystkie kierunki: w lewo,
prosto i dodatkowo w prawo. Zlikwido-
wane będą przystanki Płaskowickiej 04
(po skręcie z Rosoła w prawo) i Płasko-
wickiej 01 na ul. Rosoła w kierunku ul.
Belgradzkiej. 

K onsekwencją tych zmian bę-
dzie również zmiana tras au-
tobusów 136, 192, 195, 503 i

504 oraz nocnych N34 i N37. Nową sy-
tuację przedstawił Artur Krupa z Dzia-
łu Organizacji Przewozów warszaw-
skiego Zarządu Transportu Miejskiego.
Likwidacji ulegną wszystkie przystan-
ki znajdujące się po stronie południowej
ul. Płaskowickiej oraz na Migdałowej
przy Lanciego. Natomiast po północ-
nej stronie Płaskowickiej przybędą czte-
ry nowe przystanki. Zmiana tras auto-
busów będzie głównie konsekwencją
likwidacji dotychczasowej krańcówki
przy ul. Polaka. Zamknięcie ul. Lancie-
go spowoduje, że nie będzie możliwy
przejazd ul. Cynamonową w obu kie-
runkach. 

W przypadku linii 136 dojazd do Ursy-
nowa nie ulegnie zmianie. Natomiast z
Ursynowa autobus będzie jechał od przy-
stanku Cynamonowa przy ul. Płaskowic-
kiej do KEN i po skręcie w prawo al. KEN
do swojej trasy od ul. Gandhi.

Autobus 503 do Ursynowa ma jechać
bez zmian aż do Gandhi, by następnie

skręcić w lewo do KEN i dalej prosto do
rozbudowanego przystanku  Natolin Płn.
14 na Płaskowickiej, będącego przystan-
kiem krańcowym. W kierunku do cen-
trum trasa nie ulegnie zmianie.

Linia 195 nie ulegnie żadnej zmianie
w stosunku do stanu dzisiejszego ze
względu na wprowadzone już wcze-
śniej korekty.

Zamknięcie ul. Lanciego wymusi
zmianę obecnej trasy autobusów 192 i
504. Dla 192 korekta polegałaby na jeź-
dzie od przystanku Metro Natolin ul.
Belgradzką do Stryjeńskich w prawo i
dalej już swoją trasą. Natomiast w przy-
padku 504 od ul. Wąwozowej trasa bie-
gnie dalej prosto ul. Stryjeńskich aż do
swojej trasy. 

Przebieg linii nocnej N34 nie ulegnie
zmianie, natomiast minimalnie skory-
gowana zostanie trasa N37. Autobus po-
jedzie ul. Belgradzką do Rosoła i stamtąd
w lewo ul. Płaskowickiej już do swojej
trasy.

Kończąc swoją prezentację, Artur Kru-
pa stwierdził, że przedstawione wyżej
trasy są w zasadzie propozycjami ze stro-
ny ZTM, mogącymi ulec korekcie. Jednak
w ocenie ZTM są one optymalne z punk-
tu widzenia obsłużenia jak największej
liczby pasażerów i skrócenia stref doj-
ścia do przystanków. 

P raktyka tego typu spotkań in-
formacyjnych pokazuje, że
właściwe i pogłębione infor-

macje daje się uzyskać nie “od razu”
podczas prezentacji, ale dzięki pyta-
niom uczestników z sali.  I tym razem
było podobnie. 

– Czy ul. Lanciego i Braci Wagów mo-
głyby być na jakimś etapie przejezdne,
i żeby piesi mogli po nich przejść od
strony południowej na północną Pła-
skowickiej, oraz czy już wiadomo kiedy
powstanie chodnik od Kazury 18 do
ronda przy Straży Pożarnej – zapytała
Hanna Wróbel. 

– Zgodnie z założeniami są urucho-
mione cztery drogi Północ - Południe,
natomiast Lanciego oraz Braci Wagów
od początku były planowane do za-
mknięcia i nie będą funkcjonowały. Jeśli
chodzi o chodniki, wystąpiliśmy do spół-
dzielni “Pax”, to jest kwestia własności te-
renu i od niej oczekujemy odpowiedzi –
wyjaśnił dyr. Mołdysz. 

– Czy dałoby się wzmocnić linię 504
wyruszającą w kierunku “Mordoru” i
PKP Rakowiec, oraz jak będzie wyglą-
dać komunikacja dla mieszkańców rejo-
nu Lanciego, po zabraniu stamtąd auto-
busów – niepokoił się Paweł Nowocień.
– Kursy wariantowe na Mokotów pozo-
staną niezmienione, powrotne również.
A ponieważ ul. Lanciego zostanie za-
mknięta, przestaną tam również kurso-
wać autobusy – odpowiedział Artur Kru-
pa z ZTM. 

– A czy przy zaplanowanej technolo-
gii drążenia tunelu nie grożą nam hałas,
jakieś wibracje – temat ciągle niepoko-
jący mieszkańców poruszył Michał
Krawczyk. – Tunel nie będzie drążony,
ale wykonywany metodą podstropo-
wą, ze ścianami szczelinowymi. Po po-
kryciu ścian stropem wybieramy zie-
mię spod spodu, wylewamy płytę fun-
damentową, tak to wygląda – tłuma-
czył cierpliwie dyr. Mołdysz. – Nato-
miast utrudnienia będą takie same jak
przy budowach. Będą jeździły samo-
chody, będziemy zbroić, będziemy be-
tonować, kopać, będziemy pracować –
wyjaśnił dalej.

W śród problemów komuni-
kacyjnych, będących kon-
sekwencją zamknięcia ulic

na czas budowy, i praktycznie w obec-
nej fazie nierozwiązalnych, musiało po-
jawić się nieśmiałe, pierwsze pytanie o
filtry spalin z tunelu, mimo że trochę
nie zgodnie z tematem spotkania infor-
macyjnego. 

– Czy w związku z budową, która się
toczy, jest już jakaś decyzja w sprawie
filtrów, a jeśli tak, to jaka? – wśród wąt-
ków komunikacyjnych zapytała Teresa
Murawska. 

– Ze względu na ZnRID i postanowie-
nie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska jesteśmy zobowiązani do wdro-
żenia monitoringu trasy od razu po od-
daniu tego obiektu do użytkowania –
odpowiedział dyr. Kwieciński. – Jedno-
cześnie Generalna Dyrekcja już obecnie
prowadzi rozmowy i szuka rozwiązań,
które po wykonaniu tych badań post
monitoringowych można by wdrożyć,
jeśli oczywiście po analizie monitoringu
wyłoni się taka konieczność. 

– Jeszcze dwie uwagi, jakby ze strony
m. st. Warszawy – do dyskusji włączył
się burmistrz Robert Kempa. – My nie-
zmiennie oczekujemy i przewidujemy
ewentualną możliwość zamontowania
takich filtrów czy partycypacji przez
miasto w kosztach. Natomiast jeśli cho-
dzi o analizę powietrza, po ocenie oko-

liczności formalnych, będziemy podej-
mować decyzję, czy nie zamontować
drugiego, alternatywnego systemu kon-
troli powietrza od razu bezpośrednio
po zakończeniu budowy POW – dodał
burmistrz.

D o problematyki organizacji
ruchu powrócił Maciej Anto-
siuk z “Projektu Ursynów”,

zwracając uwagę na potrzebę urucho-
mienia świateł przy skrzyżowaniu Pilec-
kiego i Płaskowickiej po likwidacji ron-
da oraz sprawę możliwości zawraca-
nia przy skrzyżowaniu Pileckiego z Al-
ternatywy na wysokości Areny. Powró-
cił również do aspektu kosztowego in-
stalacji filtrów. – Czy były robione wy-
liczenia jaka jest różnica w koszcie in-
stalacji filtrów już w trakcie budowy
wyrzutni w stosunku do kosztów insta-

lacji wykonanej już po jej ukończeniu
wyrzutni, gdy wycofane jest całe za-
plecze i infrastruktura budowlana - za-
pytał Antosiuk. 

Wątpliwość co do możliwości zawraca-
nia przy Alternatywy na wysokości Are-
ny wyraził burmistrz, jednak pozostawił
sprawę do dalszej analizy. Natomiast w
na temat filtrów dyr. Tomasz Kwieciński
stwierdził, że takich wyliczeń nie robio-
no, ale były przymiarki dotyczące w ogó-
le kosztów filtrów. 

– Musimy wiedzieć co będzie filtrowa-
ne, w jakich ilościach, jaką osiągnąć
skuteczność tych instalacji. Nie możemy
teraz podjąć decyzji, jakie urządzenia
należałoby zainstalować. Koszt tych
urządzeń waha się od kilkunastu milio-
nów do kilkuset milionów. Więc żeby
ta decyzja mogła być podjęta właściwie

środowiskowo i ekonomicznie, musi być
poprzedzona badaniami monitorujący-
mi. Analizujemy różne rozwiązania
technologiczne i po przeprowadzeniu
monitoringu będzie podjęta decyzja czy
i jakie filtry zainstalować – stwierdził
dyr. Kwieciński.

W dyskusji brało udział jesz-
cze kilkoro uczestników, w
tym Anna Szcześniak z

osiedla Kazury i Piotr Pacek z “Projek-
tu Ursynów”. Problemy co prawda wy-
kraczały poza zagadnienia nowej orga-
nizacji komunikacji, ale były zawsze
bardzo istotne merytorycznie z ursy-
nowskiego punktu widzenia. Ten ostat-
ni aspekt wskazuje na potrzebę częst-
szych spotkań i konsultacji przedsta-
wicieli władz samorządowych Ursyno-
wa z mieszkańcami.

Wreszcie rusza budowa tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy – na razie będą utrudnienia na Ursynowie

W dniu 28 grudnia 2017 r. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
otrzymała długo oczekiwaną decyzję – tzw. ZnRID , czyli Zezwolenie na
Realizację Inwestycji Drogowej. Zezwolenie dotyczy odcinka A od węzła
Puławska do węzła Przyczółkowa i na Ursynowie obejmuje głównie budo-
wę tunelu. Dotychczas widoczne prace – grodzenie terenu, wycinki drzew,
przekładanie instalacji czy nawet odsłonięcie obudowy tunelu metra
przy Bazarku na Dołku – miały charakter wyłącznie przygotowawczy. 
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Pierwsze wrażenie po przeczyta-
niu tytułu artykułu jest takie, że
jest to pytanie retoryczne, na
które odpowiedź jest dokładnie
znana. Ale pytanie retoryczne
może być postawione odbiorcy
również, celem jego skłonienia
do przemyśleń na temat, czy
smog może być tolerowany
przez młody organizm dziecka
w wieku do 3 lat, bez większych
dla niego szkód pod względem
zdrowotnym. 

Zanim spróbuję odpowiedzieć
na to pytanie, podam niektóre
informacje publikowane przez

różne organizacje prozdrowotne, które
w swoich opracowaniach zajmują się
również wpływem zanieczyszczonego
powietrza na zdrowie kilkuletnich dzie-
ci. W dalszej części artykułu chciałbym
podzielić się swoimi uwagami, jakie
czynniki mogą zmniejszyć narażenie
dzieci na szkodliwe oddziaływanie smo-
gu, na przykładzie żłobka na Ursyno-
wie, przy ulicy Kazury, którego budowa
może się rozpocząć jeszcze w tym roku.

W jednym z opracowań Greenpeace
jako słowo wstępne jest wyrażona opi-
nia jednego z pracowników medycz-
nych polskiego pochodzenia w King’s
College of London, której fragment
przytaczam:

„Zdrowie dzieci jest szczególnym
obiektem troski przy ocenie szkodli-

wego działania zanieczyszczeń po-
wietrza. Rozwijające się i rosnące płu-
ca, niecałkowicie wykształcony sys-
tem odpornościowy, częste choroby
zakaźne wieku dziecięcego oraz duża
aktywność ruchowa dzieci zwiększa-
jąca dawkę zanieczyszczeń trafiają-
cych do płuc, sprawiają, że podatność
dzieci na zanieczyszczenia powietrza
jest szczególnie duża. Narażenie na
nie powoduje zarówno zwiększenie
częstości chorób dzieci, jak i obniża
potencjał zdrowotny w ich życiu do-
rosłym.”

Prowadzone w wielu krajach ba-
dania naukowe próbują usta-
lić wpływ zanieczyszczeń po-

wietrza na funkcjonowanie układu od-
dechowego człowieka, w tym również
u dzieci. Ustalono, że przebywanie w
zanieczyszczonej atmosferze zwiększa
ryzyko wystąpienia poważnych chorób
układu oddechowego i układu krążenia
w późniejszym dorosłym życiu. 

Wymieniono dwa główne negatyw-
ne skutki będące wynikiem ekspozycji
na zanieczyszczone powietrze. Jest to
wzrost ryzyka zachorowania na zakaże-
nie dolnych dróg oddechowych, czyli
zapalenia płuc lub oskrzeli. Zwiększa to
także ryzyko hospitalizacji w przypad-
ku wystąpienia ostrego zapalenia płuc.
Dzieci chore na astmę, przebywające
w atmosferze smogu mogą mieć duże
problemy z oddychaniem i występują u

nich częstsze ataki duszności i lęku, mo-
gące wyzwolić złość, agresję, przygnę-
bienie i apatię.

P odawane wyniki badań świad-
czą również o tym, że każde
zwiększenie natężenia pyłu za-

wieszonego PM2,5 w powietrzu o 10
mikrogramów na metr sześcienny
(?g/m3), zwiększa ryzyko zachorowa-
nia na zakażenie dolnych dróg odde-
chowych o 13%. Warto dodać, że dro-
biny pyłu zawieszonego PM2,5, ze
względu na swoje niewielkie wymiary
łatwo przedostają się do płuc i krwiobie-
gu i przynoszą największe szkody dla
zdrowia.

Niestety, Ursynów należy do tych
dzielnic Warszawy, które posiadają
powietrze najbardziej zanieczyszczo-
ne. Na przykład średnioroczne stęże-
nie pyłu zawieszonego PM2,5 w na-
szej dzielnicy sięga wartości 21?g/m3,
co oznacza, że przy stężeniu tych py-
łów na poziomie 25?g/m3, osiągnie-
my taki poziom zanieczyszczenia po-
wietrza, który według Światowej Or-
ganizacji Zdrowia jest uważany za
szkodliwy dla zdrowia, a nawet życia
człowieka. 

Za występowanie różnych zanieczysz-
czeń powietrza na Ursynowie w dużym
stopniu odpowiada transport samocho-
dowy, duża liczba pojazdów i korki na
ulicach. Być może dzieje się tak między
innymi dlatego, że na Ursynowie, z wy-

jątkiem jednej linii metra, nie istnieje
publiczny, przyjazny dla środowiska
transport szynowy, szybki, po wydzielo-
nych torowiskach, stanowiący dobrą al-
ternatywę dla pojazdów spalinowych.

Wprzypadku żłobka, który
dopiero ma powstać na
osiedlu przy ulicy Kazury,

aktualnie istnieją trzy bardzo poważne
przeszkody, które mogą w znaczący
sposób pogorszyć sytuację zdrowotną
dzieci w tej placówce, jeżeli weźmiemy
pod uwagę tylko zanieczyszczenia po-
wietrza pochodzące ze spalin samocho-
dowych. Zdaniem Stowarzyszenia,
„Otwarty Ursynów” należy zrezygno-
wać z dojazdu pod sam żłobek, przez ro-
dziców odwożących dzieci do tej pla-
cówki. Dojazd do żłobka był planowa-
ny wąskim przejazdem pomiędzy bu-
dynkami przy ulicy Kazury 6 i Kazury 8.
Uważamy, że przejazd ten powinien
być udostępniony tylko dla kilku pojaz-
dów obsługi żlobka, jak zaopatrzenie
placówki i wywóz śmieci, a także w wy-
jątkowych przypadkach dla pomocy
medycznej, względnie dla osób niepeł-
nosprawnych. 

R odzice odwożący swoje po-
ciechy powinni parkować na
jednym z parkingów np. przy

ulicy Stryjeńskich i pokonać dystans do
żłobka wynoszący około 100 m na pie-
chotę. W pobliżu samego żłobka trans-
port samochodowy powinien być ogra-
niczony do minimum. Takie stanowisko
odpowiada również mieszkańcom osie-
dla Kazury, szczególnie tych, którzy za-
mieszkują budynki przy Kazury 6, 7 i 8
i jest to motywowane innymi względa-
mi. Mieszkańcy tego rejonu oraz wielu
innych mieszkańców enklawy Kazury
podkreślają, że istniałoby zagrożenie
bezpieczeństwa dla pieszych porusza-
jących się w przestrzeni pomiędzy bu-
dynkami Kazury 6 i 8, jeżeli przejazd
ten byłby udostępniony również samo-
chodom rodziców odwożących dzieci
do placówki. 

N a szczęście, Komisja Inwe-
stycji Komunalnych i Trans-
portu Rady Dzielnicy Ursy-

nów zobowiązała Zarząd Dzielnicy
do utworzenia zespołu, którego za-
daniem będzie weryfikacja istnieją-
cego projektu dojazdu do żłobka. W
skład tego zespołu będzie wchodził
również przedstawiciel Otwartego
Ursynowa. W kolejnym przetargu na
budowę żłobka przy ulicy Kazury zo-
staną wyłączone dwa punkty. Jeden
z punktów stanowi o rezygnacji z do-
jazdu do placówki pomiędzy budyn-
kami przy Kazury 6 i Kazury 8. Dru-
gi z nich dotyczy miejsc parkingo-
wych. Zdecydowano, że pozostanie
tylko 6 miejsc niezbędnych do obsłu-
gi żłobka. A zatem jest szansa, że ruch
samochodowy w pobliżu żłobka bę-

dzie znacznie ograniczony, co jest du-
żym plusem dla zdrowia dzieci prze-
bywających w placówce.

D rugim poważnym problemem
zdrowotnym dla dzieci w tym
żłobku będą zanieczyszcze-

nia z wyrzutni spalin z Południowej Ob-
wodnicy Warszawy (POW). Wyrzutnia
ta ma być zlokalizowana obok straży
Pożarnej przy ulicy Płaskowickiej, a za-
tem jest to odległość w linii prostej oko-
ło 500m od tej placówki. Niestety, w
październiku 2017 Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Warszawie po-
stanowiła, że filtry nie będą instalowa-
ne wraz z budową obwodnicy. Inwestor
został jedynie zobowiązany do wyzna-
czenia miejsca montażu urządzeń służą-
cych do filtrowania spalin z POW. O
tym, czy filtry zostaną zainstalowane
na wyrzutniach obwodnicy zadecyduje
analiza porealizacyjna wykonana w cią-
gu 12 miesięcy od daty oddania POW do
eksploatacji. Postanowienie RDOŚ pod-
trzymał wojewoda mazowiecki i wydał
zgodę na realizację tej inwestycji drogo-
wej bez konieczności montażu filtrów. A
zatem wszystkie młode organizmy, nie
tylko te ze żłobka przy ulicy Kazury, bę-
dą tak jak i mieszkańcy dzielnicy wdy-
chali przez rok zanieczyszczone powie-
trze i czekali na decyzję, czy powietrze
ze spalin obwodnicy jest wystarczająco
zanieczyszczone, aby zaistniała koniecz-
ność montażu filtrów, czy też nie.  

Otwarty Ursynów, powołując się na
dostępne badania informujące o tym, że
powietrze na Ursynowie jest już wystar-
czająco silnie zanieczyszczone po raz ko-
lejny wyraża swoje stanowisko, że mon-
taż urządzeń filtrujących powietrze na
wyrzutniach spalin POW jest konieczny
już w trakcie budowy obwodnicy. 

Trzecim problemem przy ulicy Ka-
zury jest tak zwany tranzyt samochodo-
wy, czyli przemieszczanie się pojazdów
z innych osiedli Ursynowa wewnętrzny-
mi  drogami enklawy. Jeżeli ten tranzyt
zostanie ograniczony, to istnieje szansa
na lepsze powietrze na osiedlu.

N a podstawie podanych infor-
macji możemy już w dużym
stopniu odpowiedzieć na po-

stawione w tytule pytanie. W swojej
kompleksowej polityce ochrony powie-
trza, powinniśmy dążyć, aby średnio-
roczne stężenia w powietrzu pyłów za-
wieszonych było mniejsze niż podawa-
ne przez światowe organizacje proz-
drowotne jako nie zagrażające zdrowiu
przeciętnego dziecka w wieku do 3 lat.
Aby to osiągnąć w przypadku żłobka
w enklawie Kazury musimy podjąć
działania, które w pewnych zarysach
zostały zaprezentowane w tym artyku-
le. W przeciwnym wypadku nie da się
„pogodzić żłobka ze smogiem”. 

K r z y s z t o f  S c h n i t z e r
O t w a r t y  U r s y n ó w

Zgodnie z uchwałą podję-
tą 7 grudnia 2017 przez
Komisję Inwestycji Komu-
nalnych i Transportu Ra-
dy Dzielnicy Ursynów, bur-
mistrz Robert Kempa po-
wołał zespół ds. rozwią-
zań komunikacyjnych, w
skład którego weszli
przedstawiciele: zarządu
dzielnicy, spółdzielni
mieszkaniowej „Wyżyny”,
mieszkańców Osiedla Ka-
zury oraz specjaliści z za-
kresu inżynierii ruchu. 

Pierwsze spotkanie zespołu
z udziałem burmistrza odbyło
się w dniu 6 lutego. Tematem
zebrania były projekty obsługi
komunikacyjnej żłobka, będą-
cego przedmiotem postępowa-
nia przetargowego. Zgodnie z
wcześniejszymi planami, dostęp
do żłobka ma być zapewniony
od strony ulicy Stryjeńskich
przez obecnie zamknięty wjazd
między budynkami Kazury 6 i
Kazury 8.

Burmistrz Robert Kempa od-
niósł się do dyskusji i kontrower-
sji podczas styczniowego posie-

dzenia KIKIT z udziałem miesz-
kańców i przedstawicieli Spół-
dzielni, dotyczących:

- umiejscowienia 4 miejsc po-
stojowych po zachodniej stronie
żłobka, a nie jak jest to obecnie
przed frontem żłobka skierowa-
nym w stronę północną;

- przeprojektowania dwu
miejsc dla niepełnosprawnych z
prostopadłych na równoległe

- poszerzenia głównego
chodnika, do bezpiecznej i wy-
godnej dla opiekunów oraz
malców szerokości 

- skomunikowania chodnika
przed frontem żłobka, ze wszyst-
kimi ciągami komunikacyjnymi
już istniejącymi w osiedlu 

- przeprojektowania podjaz-
du dla zaopatrzenia z prostopa-
dłego na równoległe 

- odstąpienia od poszerzania
ciągu komunikacyjnego między
żłobkiem a placem zabaw i bu-
dynkiem Kazury 12.

Burmistrz zapewnił, że po-
szczególne propozycje rozwią-
zań będą modyfikowane ela-
stycznie oraz potwierdził moż-
liwość wprowadzenia tzw.

projektu zamiennego  dla
wszystkich zagadnień związa-
nych z ruchem pieszych oraz
niezbędną obsługą żłobka.
Uczestnicy ustalili, że kolejne
spotkanie odbędzie się w te-
renie na Osiedlu Kazury w ce-
lu przeprowadzenia wizji lo-
kalnej. Taka forma spotkania
pomoże dodatkowo określić
najdogodniejsze rozwiązania
komunikacyjne dla osiedla,
gdzie w najbliższym czasie po-
wstaną dwie nowe inwestycje
miejskie (żłobek i rowerowe
miasteczko ruchu). Spacer od-
będzie się najpóźniej w przy-
szłym tygodniu.

Mieszkańcy Osiedla Kazury,
którzy mają uwagi lub propozy-
cje zmian możliwych do wpro-
wadzenia na terenie enklawy,
proszeni są o kontakt e-mail
pod adresem: kazury.komuni-
kacja@gmail.com. Korespon-
dencja trafi bezpośrednio do
mieszkańców osiedla, będą-
cych członkami Zespołu ds. roz-
wiązań komunikacyjnych Osie-
dla Kazury.

O p r a c o w a ł  B o g u s ł a w  L a s o c k i

Czy można pogodzić żłobek ze smogiem przy Kazury?

Osiedle Kazury ma swój Zespół ds. Rozwiązań Komunikacyjnych
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Szanowni Państwo,

To moje ostatnie dni na stanowisku prezesa Sto-
warzyszenia Kupców. Rezygnuję z tej funkcji, bo je-
stem radnym Ursynowa, a Bazarek Na Dołku w
swej czasowej lokalizacji znajdzie się na gruntach
gminnych. Byłby to więc ewidentny konflikt inte-
resów, do którego nie mogę dopuścić. Ustępując z
tego stanowiska chciałbym Państwa gorąco prosić
o to, abyście przyjęli Bazarek w swojej okolicy, jak
dobrego sąsiada. Bo takim sąsiadem będzie. Jest
przecież dla Was i bez Was nie ma racji bytu.

Mili Państwo, nie dajcie się oszukać politykom,
którzy podszeptują Wam, że Bazarek zniszczy zie-
leń. Walczący z nami kilkuosobowy komitet obro-
ny zieleni składa się w dużej mierze z polityków
ugrupowania Otwarty Ursynów, a jak wynika z ich
dyskusji w sieci, chodzi nie o Bazarek w miejscu
dawnej pętli, ale o to, że zajmie „najdroższą dział-
kę”. Komitet obrony zieleni zainteresowany ceną
gruntu i to jeszcze w miejscu dawnej pętli? Wie-
le razy już alarmowałem, że i Otwarty Ursynów,
i komitet obrony zieleni sprzeciwiają się wyłącz-
nie lokalizacji w tym miejscu Bazarku na zaledwie
kilka lat, a pomijają milczeniem sprawę możli-
wości powstania tu wielkich bloków na zawsze.
Bloków, które bezpowrotnie zniszczą zieleń! Z
pewnością cieszy to dewelopera.

Chcę Państwu wyjaśnić, jaka jest prawda. W
miejscu dawnej pętli staną nowe pawilony i będzie
ich o wiele mniej niż w starym miejscu. Nie słuchaj-
cie Państwo kłamstw o starych budach i szczu-
rach. Ucieszy Was zapewne informacja, iż nie do-
puścimy, aby w tym rejonie dalej grasowały ban-
dy pijaków terroryzujące przechodniów. To Pań-
stwa okolica i każdy powinien to respektować.

Chodzi nam dziś o to, aby Bazarek z czasowej
lokalizacji korzystał zaledwie przez kilka lat, a
potem wrócił na stare miejsce po zakończeniu bu-
dowy Południowej Obwodnicy Warszawy. To, co
opowiadają działacze Otwartego Ursynowa, to
kolejne kłamstwa. Nie planujemy zagarnąć tego te-
renu na zawsze i nie otrzymaliśmy tej lokalizacji
w wyniku jakichkolwiek politycznych układów. 5
tysięcy mieszkańców podpisało petycję w sprawie

takich, a nie innych przenosin, załatwianie for-
malności trwało ponad rok. Bazarek będzie płacił
miastu ogromny miesięczny czynsz, a te pieniądze
trafią do publicznej kasy.

Z zażenowaniem obserwuję, jak lider Otwarte-
go Ursynowa popisuje się przed politycznymi ko-
legami, ilu mieszkańców potrafi załatwić na spo-
tkanie jednym skinieniem ręki. Nie godzę się na ta-
kie traktowanie ludzi. Zresztą Państwo, jak wyni-
ka z ulotki, która krąży po osiedlu, też się na dzia-
łania pana Skubiszewskiego nie godzą. Nie tędy
droga. Obrzydliwe jest zwłaszcza to, że pomimo
iż komunikacja bez dawnej pętli działa dobrze, zie-
leń ma się dobrze i tak pozostanie, a Państwo są
naszymi stałymi klientami, pan Skubiszewski
wciąż próbuje straszyć i blokować. Chodzi mu tyl-
ko o to, aby zrobić wokół siebie wrzawę, bo inaczej
nikt by się nim nie interesował. Proszę, ignorujcie
to, bo liczą się fakty. Najstarszy i najsławniejszy ba-
zar Ursynowa to Wasz bazar. Zależy nam na Pań-
stwa zaufaniu.

Z poważaniem,

P i o t r  K a r c z e w s k i
P r e z e s  S t o w a r z y s z e n i a  K u p c ó w  I n w e s t o r ó w

G i e ł d y  „ N a  D o ł k u ”

Warszawa, 14 lutego 2018 r.

PPaann AAnnddrrzzeejj BBiitttteell
PPooddsseekkrreettaarrzz SSttaannuu 

MMiinniisstteerrssttwwoo IInnffrraassttrruukkttuurryy

Szanowny Panie Ministrze,

Wysoko oceniając Pańską działalność na niwie samorządowej, szczególnie w trakcie piastowania funkcji
zastępcy burmistrza dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa, czemu często dawałem wyraz na łamach mojej ma-
cierzystej gazety, zwracam się do Pana z prośbą o pilną interwencję w dwóch ważnych społecznie kwestiach. 

1. Od pewnego czasu stałem się częstym bywalcem słynnego polskiego uzdrowiska Ciechocinek. Rozwa-
żam nawet osiedlenie się tam na stałe, dlatego moje zainteresowanie życiem tego miasta systematycznie
rośnie i staram się w nim, choć na razie na odległość, czynnie uczestniczyć.

Od wielu lat nie funkcjonuje połączenie kolejowe pomiędzy Ciechocinkiem a pobliskim (7 km) Aleksan-
drowem Kujawskim, gdzie zatrzymują się pociągi dalekobieżne. Mimo to budynek dworca kolejowego w
Ciechocinku nie został przekazany tamtejszemu samorządowi na cele statutowe, co jest dla mnie niezro-
zumiałe. Cytat z materiałów PKP SA: „Obecnie PKP SA realizuje program optymalizacji zarządzania nie-
ruchomościami, na który składają się działania mające na celu sprzedaż zbędnych działek, przekazywa-
nie samorządom dworców o małym znaczeniu dla ruchu pasażerskiego...”. Dworzec w Ciechocinku nie
ma już żadnego, a nie tylko małego, znaczenia dla ruchu pasażerskiego, ponieważ od lat jest nieczynny.
Kolej miast przekazać obiekt miejscowemu samorządowi, czerpie zyski, podnajmując go podmiotom
prywatnym na cele handlowe oraz gastronomię. 

Warto wobec tego przypomnieć, że majątek powołanego do życia
rozporządzeniem Prezydenta RP z 24 września 1926 r. Przedsiębior-
stwa Polskie Koleje Państwowe został wyodrębniony z ogólnego ma-
jątku skarbu państwa. Nie jest więc dorobkiem PKP, lecz czymś w ro-
dzaju wiana wniesionego przez państwo polskie. Statutowa działal-
ność PKP SA to przewóz koleją osób i towarów. Dworzec w Ciecho-
cinku od lat nie spełnia swojej podstawowej funkcji. Zgodnie zatem
z przytoczoną wyżej deklaracją kierownictwa PKP SA powinien zo-
stać, jako mienie nieruchome, nie służące wożeniu ludzi i towarów,
a także nieprzewidziane do takiego celu w planach rozwojowych PKP,
niezwłocznie zwrócony skarbowi państwa bądź nieodpłatnie prze-
kazany ciechocińskiemu samorządowi na cele statutowe. 

Proszę Pana Ministra o szczegółowe zbadanie sprawy i ewentual-
nie podjęcie działań zmierzających do przekazania nieodpłatnie

nieczynnego od lat dworca kolejowego w Ciechocinku tamtejszemu samorządowi na cele statutowe.
Samorząd gminy Ciechocinek podjął ostatnio uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wołuszewskiej, m. in. na potrzeby obsługi komuni-
kacji autobusowej, która po zlikwidowaniu połączenia kolejowego jest alternatywą dla tysięcy niezmo-
toryzowanych mieszkańców oraz kuracjuszy dojeżdżających z i do Aleksandrowa Kujawskiego. Zarezer-
wowano na ten cel w budżecie kwotę 800 tys. zł, ale burmistrz Leszek Dzierżewicz zapowiedział, że pie-
niądze zostaną uruchomione dopiero w momencie, kiedy gmina otrzyma od PKP SA pisemne potwierdze-
nie o możliwości wydzierżawienia fragmentu działki kolejowej, która ma być wykorzystana na stworze-
nie niezbędnego łącznika. 

Urządzenie w Ciechocinku przystanku autobusowego na miarę XXI wieku to paląca konieczność. Obec-
ny stan to mniej więcej okres wczesnego PRL, dlatego proszę Pana Ministra o udzielenie pomocy samorzą-
dowi Ciechocinka w szybkiej realizacji tego społecznie potrzebnego zadania.

2. Zabytkowy budynek dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim, najcenniejszy obiekt zacho-
wanej architektury dworcowej w Polsce, jest znakomitym przykładem dewastacji obiektów znajdujących
się przez całe dekady w zarządzie PKP. We wrześniu 1879 r. car Aleksander II polecił rozbudować dworzec
i luksusowo go wyposażyć. Aleksandrów jako stacja graniczna stał się od tego czasu ważnym węzłem ko-
lejowym, dzisiaj zatrzymują się tam pociągi Intercity.

Pod zarządem PKP zabytkowy dworzec stał się stwarzającą zagrożenie dla ludzi budowlaną ruiną z
oknami bez szyb zabitymi deskami.  Dworcowa kasa to kilkunastometrowa klitka z drzwiami wiszącymi na
jednym zawiasie. Kiedy nastają mrozy trudno wytrzymać tam kilka minut, bo cieplej jest na zewnątrz. Na-
wet na zapadłej rosyjskiej Syberii podróżni czekają na pociągi w lepszych warunkach. W grudniu 2008 r. PKP
przekazały ruinę samorządowi Aleksandrowa Kujawskiego, którego budżet jest mocno ograniczony. Część
budynku zdołano wyremontować, urządzając tam miejską bibliotekę. Kasa biletowa nadal straszy i jest ab-
solutnie antyreklamą PKP SA, a trzeba wiedzieć, że z dworca rokrocznie korzystają m. in. setki tysięcy ku-
racjuszy z terenu całego kraju kierowanych na leczenie uzdrowiskowe do pobliskiego Ciechocinka. 

Uważam, że i w tej kwestii niezbędna jest szybka interwencja Pana Ministra. Jako uzupełnienie niniej-
szej korespondencji dołączam dwa zdjęcia przedstawiające wejście do klitki, szumnie zwaną kasą bileto-
wą na dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim.

Oczekując na rychłe odniesienie się do mojego listu pozostaję z szacunkiem
Ta d e u s z  P o r ę b s k i

D z i e n n i k a r z  Ty g o d n i k a  „ P a s s a ”

Po zwycięstwie w Finałach Mazowsza, najlepsza drużyna województwa jest już go-
towa do dalszej walki na siatkarskich parkietach, tym razem czeka ich walka o mi-
strzostwo Polski. KS Metro Warszawa jest organizatorem jednego z turniejów 1/4
Finału Mistrzostw Polski juniorów. 

W dniach od 15 lutego  do 18 lutego w Hali Sportowej SP 323 przy Hirszfelda 11 o awans do pół-
finałów Mistrzostw walczyć będą drużyny z grupy I: KS Metro Warszawa (gospodarz), UKS Olimp Opo-
le Lubelskie, KS Lechia Tomaszów Mazowiecki, DAFI Społem Kielce, LMKS Żak – Espadon Pyrzyce
oraz LUKS Azymek Zdzieszowice. KS Metro Warszawa na Mazowszu nie miało sobie mocnych - naj-
pierw wygrało rundę zasadniczą sezonu, a następnie na Turnieju Finałowym pokonało MOS Wola War-
szawa, MKS MDK Warszawa oraz KS Metro Warszawa II nie tracąc przy tym seta. Bardzo dobrze w
przyjęciu spisywał się Bartek Firszt, natomiast w ataku niezastąpieni byli Mateusz Janikowski oraz
Mateusz Witek.  Metro walkę w 1/4 Finału Mistrzostw Polski rozpocznie w czwartek, 15 lutego o go-
dzinie 17.00, meczem z UKS Olimp Opole Lubelskie. 

WIELKA PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW OKOLIC
DAWNEJ PĘTLI NATOLIN PÓŁNOCNY, ABY NIE
DALI SIĘ POLITYKOM STRASZYĆ BAZARKIEM!
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LIST OTWARTY DO ANDRZEJA BITTELA, 
WICEMNISTRA INFRASTRUKTURY

Metro Warszawa gra o mistrzostwo Polski

W 2017 roku Zarząd
Transportu Miejskiego
sprzedał więcej biletów
komunikacji miejskiej.
Transport publiczny wy-
biera coraz więcej osób
dojeżdżających do stolicy
z gmin metropolii war-
szawskiej.

W zeszłym roku wpływy ze
sprzedaży biletów były wyższe
o 1 627 500,46 zł niż w roku
2016 i wyniosły 825 761 004,18
zł. Wartość sprzedanych biletów
według cen z taryfy wzrosła o
ponad 882 tysiące i wyniosła
łącznie 946 923 786,50 zł. To
oznacza, że coraz więcej miesz-
kańców Warszawy i metropolii
wybiera komunikację publiczną
jako sposób na poruszanie się
po mieście.

Od czerwca zeszłego roku
dzięki decyzji Rady m. st. War-
szawy pasażerowie płacą mniej
za bilety długookresowe waż-
ne na obie strefy (bilet 30-dnio-
wy kosztuje teraz 180 zł, a 90-
dniowy 460 zł). Paradoksalnie,
niższe ceny nie spowodowały
mniejszych wpływów do kasy
miasta, bo tańszych biletów
sprzedało się więcej. Korzyst-
niejsze ceny zachęciły wielu
mieszkańców do skorzystania
z Warszawskiego Transportu
Publicznego, co zaowocowało
wzrostem sprzedaży biletów. W
okresie czerwiec – grudzień
2017 roku w porównaniu do te-
go samego czasu w 2016 roku
sprzedanych zostało o 25 358
sztuk więcej biletów długookre-
sowych na strefę 1 i 2 (wzrost
niemal o 11 proc.).

Od 1 września 2017 roku
uczniowie warszawskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych
oraz uczniowie mieszkający w
Warszawie a uczący się poza nią
mogą bezpłatnie korzystać z ko-
munikacji miejskiej na podsta-
wie tzw. karty ucznia. Taką kar-

tę ma w tej chwili ok. 144 000
uczniów.

Po wprowadzeniu karty w
okresie wrzesień – grudzień
2017 roku zmniejszyła się o
13,55 proc. (6 398 345 zł) war-
tość sprzedanych biletów ulgo-
wych długookresowych. Ale

równolegle nastąpił wzrost
sprzedaży biletów normalnych
długookresowych – o 2,23 proc.
(3 750 950 zł).

Do taryfy zostały wprowa-
dzone nowe bilety: jednorazo-
wy przesiadkowy ulgowy gru-
powy, konferencyjny oraz trzy-
dniowy. Ten ostatni rodzaj bi-
letów, zachowujący ważność
przez 72 godziny od momentu
skasowania, był szczególnie
atrakcyjny dla osób przyjeż-
dżających do stolicy z krótką
wizytą, w celach turystycz-
nych, dlatego największe zain-
teresowanie nim odnotowano
w okresie czerwiec – sierpień
(58,09 procenta ogólnej sprze-
daży).

Zarząd Transportu Miejskie-
go sukcesywnie rozwija sieć
sprzedaży biletów. Bilety War-
szawskiego Transportu Publicz-
nego kupić można w ponad 4
tys. punktów sprzedaży, 21
Punktach Obsługi Pasażera, 720

biletomatach stacjonarnych,
1900 biletomatach w pojaz-
dach, jak również za pośrednic-
twem coraz popularniejszego
kanału sprzedaży wykorzystują-
cego specjalne aplikacje mobil-
ne. W 2017 roku ZTM wprowa-
dził otwarty system sprzedaży

biletów mobilnych. Nawiązanie
współpracy z ZTM jest możli-
we dla każdego podmiotu za-
interesowanego uczestnictwem
w tym systemie, akceptującego
treść umowy oraz spełniającego
wymagania formalne i technicz-
ne. W pierwszej kolejności do
współpracy przystąpiły firmy,
które już wcześniej prowadziły
sprzedaż biletów – mPay, moBi-
let, SkyCash. W grudniu do te-
go grona dołączył serwis jakdo-
jade.pl. Wszystkie umowy z
operatorami zawarte zostały na
czas określony do 31 grudnia
2020 roku.

Komunikacja miejska pełni
kluczową rolę w systemie trans-
portowym stolicy i jest wizy-
tówką stolicy. To najchętniej
wybierany przez warszawia-
ków środek transportu –  auto-
busy, pociągi, metro i tramwa-
je przewożą ponad miliard pa-
sażerów rocznie.

B M

Więcej sprzedanych biletów
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Piórem Derkacza

Polacy na olimpiadzie w Pjongczang
Ponieważ Polacy na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang 2018 nie skaczą za daleko, nie

biegają za szybko, nie jadą lepiej od innych, to proponuję podejść do tego z humorem. Nie mo-
żemy cieszyć się z miejsc pierwszych, drugich czy trzecich /medalowych !/, to cieszmy się z te-
go, co mamy. Może „boski wiatr” w końcu powieje  naszym skoczkom  z odpowiednimi prze-
licznikami, które zamienią  sumy zdobytych punktów na medale. Prawdziwy kibic musi wie-
rzyć do końca w swoich  sportowych idoli i na dodatek olimpijczyków. 

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

O statnio zwaliła mnie z nóg bakteria, więc leżąc zasmarkany w łóżku, mia-
łem dużo czasu na oglądanie telewizji. Niełatwo mnie zszokować, bo
niejedno w życiu widziałem i przeżyłem, włącznie z wjechaniem samo-

chodem do przepaści w niemieckim Schwarzwaldzie, kiedy cudem uniknąłem
śmierci. Jednak to, co przez ponad tydzień starali mi się wtłoczyć do mózgu za
pomocą reklam producenci leków, a przede wszystkim suplementów diety, mogę porównać do wal-
nięcia maczugą w łeb. Nie potrafię zliczyć setek nazw oszukańczych specyfików, które cudownie i
błyskawicznie leczą chorych na grypę, anginę oraz stany zapalne górnych i dolnych dróg oddecho-
wych. Infantylne spoty reklamowe, pokazujące jak to ohydne bakterie grasujące wesoło w gardle
nagle uciekają w panice i znikają w wyniku kontaktu z unikatowymi specyfikami o cudownym dzia-
łaniu, mogą przyprawić o skręt kiszek. Mgła, ściema i dziadowski pic, a jednak polski ludek kupu-
je te bzdury, nabijając kabzę właścicielom koncernów farmaceutycznych, którzy każdemu radzi wci-
snąć uniwersalny preparat, co to: usuwa ciąże i krawaty wiąże...   

Aż 72 proc. Polaków przyznaje się do zażywania suplementów diety, najczęściej bez zalecenia ze stro-
ny lekarza. Producenci zacierają ręce i liczą zyski. Z danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów wynika, że w 2016 r. zapłaciliśmy za suplementy aż 3,5 mld złotych. Prognozuje się, że w 2020 r. na
pseudo leki wydamy ponad 5 mld! Po handlu bronią i narkotykami jest to najlepszy biznes, jaki tylko moż-
na sobie wymarzyć. Do tego legalny i bardzo prosty do realizowania. Ta prostota wprawia w zachwyt.
Opiera się bowiem tylko na jednym elemencie – uporczywym wbijaniu konsumentom do głów, że dany
specyfik jest wyjątkowy. To w dobie wszechobecnej telewizji i łatwym dostępie do globalnych komuni-
katorów jest przysłowiową bułką z masłem. W ten sposób miliony osób, pracujących w agencjach PR oraz
koncernach farmaceutycznych, pasożytują na miliardach frajerów chcących leczyć się na skróty. 

J uż od ponad 30 lat producenci statyn (leków antycholesterolowych) księgują zyski liczone
w  dziesiątkach miliardów dolarów rocznie. Za komercyjnym sukcesem  tych specyfików stoi
histeryczny lęk przed cholesterolem, który od lat osiemdziesiątych XX wieku wtłacza w gło-

wy lekarzy i pacjentów przemysł farmaceutyczny. Kto i na jakiej podstawie ustalił normę choleste-
rolu na poziomie 200 mg/dl? Ponoć czterech lekarzy dyskutujących na korytarzu podczas tzw. Con-
sensus Conference w 1984 r. w San Diego. Ile w tym prawdy, nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest
pewne – norma 200 mg/dl nie ma żadnych podstaw naukowych. Podobnie zresztą jak teza o rze-
komym zapychaniu tętnic wieńcowych przez nadmiar cholesterolu i tworzeniu się blaszek miażdży-
cowych powodujących zwężenia światła tętnicy lub nawet jej zamknięcie. 

W 2004 r. The Lancet, naukowe czasopismo medyczne, jedno z najdłużej wydawanych tego typu
na świecie, zestawił informacje od 15.152 osób, które przeszły atak serca i 14.820 kontrolowanych pa-
cjentów z 52 krajów, przyglądając się paleniu tytoniu, historii nadciśnienia czy cukrzycy, nawykom die-
tetycznym, aktywności fizycznej, konsumpcji alkoholu, poziomowi Apo A i Apo B we krwi, czynnikom
psychicznym, społecznym oraz dziennej konsumpcji owoców i warzyw. Okazało się, iż te 9 czynników
ryzyka odpowiadało aż za 90 proc. ataków serca u mężczyzn i 94 proc. u kobiet. Naukowcy z presti-
żowego Yale University w artykule opublikowanym w 1994 r. w JAMA Network podsumowali swój
raport pisząc: „Nasze rezultaty nie popierają hipotezy, że nadmiar cholesterolu jest ważnym czynni-

kiem ryzyka dla umieralności ze
wszystkich powodów, umieral-
ności z powodu choroby wieńco-
wej serca, lub hospitalizacji z po-
wodu zawału serca bądź niesta-
bilnej choroby wieńcowej w gru-
pie 997 osób w wieku 70+”. Ba-
danie przeprowadzone w 1994
r. przez naukowców niemieckich
i opublikowane w The Lancet
obala tezę o tworzeniu się bla-
szek miażdżycowych z powodu

podwyższonego poziomu cholesterolu. Naukowcy poddali drobiazgowemu badaniu blaszkę  miażdży-
cową usuniętą operacyjnie z tętnicy chorego. Okazało się, że ta groźna, bo mogąca doprowadzić do
zawału serca, blaszka jest niezwykle twarda i ma strukturę podobną do kości. Znaleziono w niej
przede wszystkim wapń oraz złogi tłuszczowe, ale ani śladu cholesterolu!   

Prowadząc zakrojoną na gigantyczną skalę akcję promocyjną, farmaceutyczne korporacje, ma-
jące coraz ściślejsze związki biznesowe ze światem medycyny, skutecznie poszerzają rynki dla swo-
ich produktów oddziałując na środowiska naukowe, które obniżają w tym celu tzw. normy chole-
sterolu. Tym samym poszerzają liczebność grup “chorych” kwalifikujących się do terapii statyna-
mi. W Polsce obniżono normę cholesterolu o 10 punktów i obecnie wynosi ona 190 mg/dl. Efekt
takiego ruchu? Z dnia na dzień liczba “chorych” wzrosła o kilkadziesiąt tysięcy i pojawiła się legi-
tymacja do wypisania kolejnych kilkudziesięciu tysięcy recept na leki antycholesterolowe. Ponoć w
Kongresie USA działa lobby dążące do ustalenia normy cholesterolu na poziomie 150 mg/dl. Jeśli
lobbyści dopną swego, liczba “chorych” w Ameryce może z dnia na dzień wzrosnąć nawet o 100 proc. 

Tymczasem w środowiskach naukowych słychać coraz więcej głosów przypominających, że
cholesterol jest absolutnie niezbędny m. in. dla ochrony błon wszystkich naszych komórek
przed uszkodzeniami w wyniku oksydacji tłuszczów. Cholesterol ma też fundamentalne zna-

czenie dla transportowania sygnałów nerwowych w synapsach za pośrednictwem neurytów przekazu-
jących sygnały z jednej półkuli mózgu do drugiej. Siarczan cholesterolu odgrywa zasadniczą rolę w me-
tabolizmie tłuszczów, a także w reakcji odpornościowej organizmu na wypadek działania patogenów. Po-
jawiają się głosy, że norma cholesterolu dla człowieka to 250 mg/dl i dopiero po znacznym przekrocze-
niu tej granicy należy myśleć o leczeniu, ale w pierwszej kolejności nie o leczeniu farmakologicznym, lecz
za pomocą ścisłej diety. I na zakończenie tematu statyn: sprzedaż tylko dwóch najbardziej znanych pre-
paratów antycholesterolowych przyniosła ich producentom w ubiegłym roku ponad 30 mld USD zysku.

Ogłupiany przez debilne reklamy, pseudo dietetyków oraz bandę internetowych pasożytów zwa-
nych blogerami lud kupi wszystko, co jest agresywnie reklamowane. Humbug triumfuje, ponieważ po-
ziom świadomości w Polsce obniża się z roku na rok. To bardzo groźna tendencja, więc rola mediów
w uświadamianiu ludzi i odkłamywaniu ewidentnych nieprawd staje się coraz bardziej znacząca. Nie-
stety, rządzi pieniądz i większość mediów staje się ślepa i głucha, ponieważ ślepota i głuchota dają szan-
sę na pozyskanie tłustych reklam od dysponujących miliardami koncernów. Dlatego mało kto wie z
mediów, że masowo używany w produkcji prawie  wszystkich tak zwanych napojów dietetycznych i
energetycznych, gumie do żucia „bez cukru” oraz wyrobów cukierniczych Aspartam jest kombinacją
czterech substancji chemicznych: kwasu asparaginowego (40 proc.), fenyloalaniny (40 proc.), meta-
nolu (alkohol drzewny – trucizna 10 proc) i dwuketopiperazyny (DKP 10 proc.). Nie można nazwać
tego specyfiku expressis verbis trucizną, ale jego częste spożywanie z całą pewnością nie jest obojęt-
ne dla naszych organizmów. Kto wie o badaniach, które wykazały, że wody źródlane nie różnią się skła-
dem mineralnym od wody z kranu? To niebywale ważna informacja dla przeciętnego konsumenta,
który nie ma bladego pojęcia, że płaci za coś, co ma za darmo w kranie.  

Składniki mineralne, występujące w wodach mineralnych (podkreślam – mineralnych, a nie
źródlanych) w formie jonowej, stanowią dobre uzupełnienie codziennej diety. Aby pokryć dzien-
ne zapotrzebowanie na wapń, które średnio wynosi 1000 mg, trzeba  wypić prawie 23 litry wody
Żywiec Zdrój lub Kropli Beskidu, ponad 9 l Nałęczowianki, bądź 5 l Muszynianki. Natomiast zapo-
trzebowanie na magnez (300 mg dziennie) pokryłoby wypicie w jednym dniu ponad 54 l wody Ży-
wiec Zdrój, 15,5 l Kropli Beskidu, niemal 14 l Nałęczowianki, bądź prawie 2,5 l Muszynianki. To po-
równanie doskonale obrazuje, która z wymienionych wyżej wód jest najbardziej wartościowa. 

Nikt już nie liczy się ze zdrowiem konsumenta. Liczą się wyłącznie sprzedaż i zysk. Producen-
ci wychodzą ze skóry, by tylko sprzedać swój produkt. Ich wyobraźnia w tworzeniu rekla-
mowych haseł jest nieograniczona. Powstaje coraz więcej nazw – oksymoronów, na przy-

kład: biała czekolada, bezkofeinowa kawa, bądź bezalkoholowe piwo. Nie ma białej czekolady, ponie-
waż główny składnik, czyli kakao, nadaje prawdziwej czekoladzie kolor ciemnobrązowy. Nie ma ka-
wy bezkofeinowej, ponieważ podstawowym składnikiem ziaren kawy jest alkaloid purynowy zwany
kofeiną. Nie ma też bezalkoholowego piwa. Może być albo prawdziwe piwo warzone na słodzie jęcz-
miennym bądź pszenicznym z dodatkiem chmielu i drożdży posiadające w sobie alkohol, albo napój
bezalkoholowy błędnie określany jako piwo. A więc baczność, konsumenci! Najwyższy czas na włą-
czenie czujników w naszym mózgu i przeciwstawienie się wszechobecnemu dzisiaj humbugowi. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Usuwa ciąże i krawaty wiąże...

„Prowadząc zakrojoną na gigan-
tyczną skalę akcję promocyjną,
farmaceutyczne korporacje, 
mające coraz ściślejsze związki
biznesowe ze światem medycy-
ny, skutecznie poszerzają rynki
dla swoich produktów”16 lutego 2018 – rozpoczyna się chiński Rok Psa (potrwa do 4 lutego 2019)

Skończył się właśnie Rok Koguta
(Nie mam na myśli senatora!).

Dziś chcę o Chinach wspomnieć tutaj,
Bo Nowy Rok świętować pora.

Według chińskiego kalendarza
Rok Psa akurat się zaczyna.

A mnie się coraz częściej zdarza
Przyznawać rację mędrcom w Chinach.

Choć bliższa ciału jest koszula,
Ja z horoskopem ich się zgadzam,

Bo te prognozy są jak ulał,
Wypisz wymaluj, nasza władza.

Co było cztery lata temu?
Rok Konia. Brzmi to jak ironia,

Lecz ten, kto zmiany chciał systemu,
Nieźle zrobiony został w konia.

Potem Rok Owcy był. Wybory.
Znów zaskoczenie było duże.

Do urn barany szły. I’m sorry!
Wygrały wilki w owczej skórze.

Nastał Rok Małpy. Te się szczycą,
Że układ padł, lecz nowe sitwy

Małpują wszystko, z tą różnicą,
Że małpom do rąk dano brzytwy.

Ostatnio wodzą rej koguty,
Walka kogutów trwa zadziornych.
Ileż w nich chamstwa, pychy, buty,

Pogardy wobec niepokornych.

Rozpanoszyły się w kurniku
I niestworzone plotą bzdury.

Jakich spodziewać się wyników?
Jajko mądrzejsze jest od kury.

Teraz Rok Psa… Chcą nas oszukać.
Czy będzie dobry? Raczej zły.
Policja skuwa Frasyniuka…

Znak, że schodzimy już… na psy.

Tfu! Na psa urok! W przyszłym roku
Będzie Rok Świni. Aż strach pytać,

Ile się świń pojawi wokół,
Co się ześwinią dla koryta?
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W iele mediów obiegła informacja – sukces! Osiągnięto kompromis!
Jest porozumienie z protestującymi lekarzami rezydentami! Odtrą-
biono triumf. Oto rezydenci wracają do leczenia pacjentów i w dodat-

ku będą to robić tak jak dotychczas, tyle że za większe pieniądze. Już nie przeszka-
dza im, że będą pracować ponad ustawową normę. Cóż za wielkoduszność! I to wszystko dla na-
szego (czyli pacjentów) dobra. No… doprawdy, wzruszające. 

Tym, do których wiadomość o szczęśliwym zakończeniu protestów nie dotarła, warto wyjaśnić,
że jest to „zwycięstwo” nie tylko rezydentów, ale i obywateli. Odtąd będziemy leczeni lepiej, a ko-
lejki znikną zapewne z chwilą, kiedy pieniądze wpłyną na konta rezydentów. Jak widać, sprawa jest
prosta, wystarczy więcej wydawać na służbę zdrowia, a problemy znikną. Takie rozumowanie mo-
głoby być zabawne, gdyby nie to, że w grę wchodzi nasze zdrowie. Jest to wielki problem nas
wszystkich, bez wyjątku. Nie znam nikogo, kto nie chciałby być zdrowy. Tyle, że za zdrowie trzeba
płacić. Już przed wiekami nasz wielki poeta Jan Kochanowski poświęcił zdrowiu fraszkę. Parafra-
zując jej słowa, można dziś powiedzieć: 

Szlachetne zdrowie, 
Nikt się nie dowie, 
Ile kosztujesz, 
Aż się zepsujesz.  

Płacić więc trzeba coraz więcej, bo nowe techniki medyczne kosztują. Na końcu tego wyścigu kosz-
tów jest oczywiście pacjent. Tyle że nie chce płacić z własnej kieszeni,. Nie ma jednak nic przeciw-
ko płaceniu z kasy wspólnej, z budżetu państwa. Już w czasach starożytnych zauważono, że „pe-
cunia non olet” (pieniądz nie śmierdzi). Ta łacińska sentencja, której autorstwo przypisywano ce-
sarzowi Wespazjanowi oznacza, że pieniądze mają wartość niezależnie od tego, czy pochodzą z wpro-
wadzonego ok. 70 roku n.e. podatku od toalet publicznych, czy z leczenia coraz bardziej starzeją-
cego się naszego społeczeństwa. Na zdrowiu Polaków można zarobić, podobnie jak na smrodliwych
toaletach, czy garbarniach, w których w czasach Wespazjana używano moczu. 

Niedawno musiałem kupić lek, który niestety wydawany jest wyłącznie receptę. Musiałem pójść po
nią do przychodni. Już po 67 próbach udało mi się dodzwonić do rejestracji. Wreszcie zapisano mnie
na wizytę do lekarza. Nie wiem dlaczego zakładałem, że sprawa jest na tyle prosta, iż otrzymanie re-
cepty nie zajmie więcej niż kilka minut. Już po wejściu do gabinetu, gdzie przyjmowała (nie wypomi-
nając nikomu wieku, zwłaszcza paniom) lekarka z bardzo wieloletnim doświadczeniem nabrałem wąt-

pliwości, czy nie podszedłem do
sprawy zbyt optymistycznie. Spo-
dziewałem się, że powodzenie mojej
misji, czyli zdobycie upragnionej re-
cepty zależy od dobrej woli i od tem-
pa pracy lekarza (w tym przypadku
lekarki). Po zwyczajowym „Dzień
dobry” usłyszałem, żebym usiadł i
poczekał chwilę. Nie ukrywam, że
kurtuazja wobec mnie, zwykłego pa-

cjenta, bardzo mi  pochlebiła. Oto ja, zwyczajny obywatel, mogę sobie usiąść i czekać. Wprawdzie mógł-
bym wygodniej posiedzieć w domu, albo w parku na ławce, ale nie chciałem wybrzydzać. Uznałem,
że skoro służba zdrowia i lekarze pierwszego kontaktu są zapracowani (o czym ciągle słyszę), to
umówiono mnie na określoną godzinę po to, żeby przyjąć mnie i jak najszybciej się mnie pozbyć. 

Zacząłem się zastanawiać – po co się tak śpieszyłem. Mogłem przyjść później. Wspomniana
chwila przedłużała się, więc dalsze siedzenie naprzeciwko lekarza nie wydawało mi się najlepszym
pomysłem na rozładowanie jakiejkolwiek kolejki, a tym bardziej kolejki do lekarza. Wyobraziłem
sobie kolejkę w sklepie, w którym sprzedawca zamiast spytać co podać klientowi, proponowałby mu
najpierw siedzenie przez kilkanaście lub kilkadziesiąt minut na jakimś stołku. Prawdopodobnie sprze-
dawca pożegnałby się z pracą jeszcze tego samego dnia. Przecież został zatrudniony, żeby sprzedać
jak najwięcej, a nie zachęcać klientów do siedzenia. Puśćmy wodze fantazji i wyobraźmy sobie, że
lekarz zostałby potraktowany przez pracodawcę jak powyższy sprzedawca w sklepie i jak większość
obywateli rozliczanych z efektów swojej pracy. Co by było, gdyby pracodawca równie racjonalnie
potraktował tego czy innego lekarza? 

Już słyszę – „przecież mamy deficyt lekarzy”. A nie słychać: – Proszę pana, pani! Zostaliście pań-
stwo zatrudnieni, żeby przyjmować pacjentów, a nie po to, żeby siedzieli przed wami i przygląda-
li się uzupełnianiu danych innych pacjentów, czy co tam jeszcze...” Już widzę i słyszę te reakcje tzw.
ekspertów. Te argumenty… Że służba zdrowia jest niedoinwestowana, że państwo wydaje za ma-
ło pieniędzy etc. Że lekarze słusznie domagają się podwyżek „dla dobra pacjentów”. Przecież pa-
cjent jest najważniejszy. A lekarz, jeśli będzie krócej pracował, to będzie bardziej wypoczęty. To oczy-
wista prawda. Coś mi tu jednak nie gra. Jak mają kolejki zniknąć, skoro lekarz będzie pracował mniej?
Jakim cudem będzie przyjmował więcej pacjentów? Może potrzebna jest lepsza organizacja pra-
cy? W jaki sposób wyższe zarobki mają tu cokolwiek zmienić? Siedząc w gabinecie naprzeciwko le-
karki usiłującej wpisywać jakieś dane dwoma palcami – (jedno pyknięcie, a po nim długa przerwa)
zastanawiałem się, w jakiż to cudowny sposób finansowanie służby zdrowia na poziomie 6 procent
budżetu wpłynie na umiejętność pisania na klawiaturze. 

W końcu przekonanie, że to ja (jako pacjent) jestem najważniejszy, opuściło mnie. Ważniejsze ode
mnie okazało się wypisywanie danych innego pacjenta w czasie mojej, planowanej  w końcu wizy-
ty. Może… poprzedni pacjent był tym najważniejszym? Może to w jego interesie obiecano pienią-
dze lekarzom rezydentom? Może to on był beneficjentem podwyżek obiecanych lekarzom? 

- A ja? Co ze mną? Czy długo jeszcze mam czekać utwierdzając się w przekonaniu, że lekarka nie
ma zielonego pojęcia o posługiwaniu się klawiaturą? 

- Może powinna pani podwyższyć fotel – odezwałem się, by przerwać coraz bardziej nieznośną sytu-
ację. Fotel ma regulację. Przecież pani siedzi tak nisko, że nawet nie widzi pani klawiszy – wyjaśniłem. 

- A co pan… Będzie mnie pouczał – mruczała i z uporem wyszukiwała kolejne znaki. Nie była w
stanie „ogarnąć tematu” – mówiąc językiem młodzieżowym. 

- No to czego pan chce – przerwała ciszę lekarka. 
- Potrzebuję receptę – odrzekłem. Właściwie dwóch. 
- No nie, z tą drugą musi pan poczekać do następnego razu. I tak poświęciłam panu dużo czasu.

A ja mam przewidziane 10 minut na pacjenta – klarowała dalej. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Przedwczesny triumf

„Niedawno musiałem kupić
lek, który niestety wydawany
jest wyłącznie receptę. Musia-
łem pójść po nią do przychod-
ni. Już po 67 próbach udało mi
się dodzwonić do rejestracji”

O wyjątkowym koncercie
zespołu Dereń w Domu
Kultury „Imielin”, dowi-
działem się w jednej z ur-
synowskich aptek. Mężczy-
zna w średnim wieku za-
oferował młodej aptekar-
ce kartę wstępu na występ
zespołu. 

Ponieważ aptekarka nie mo-
gła skorzystać z zaproszenia, wy-
raziła chęć  przyjęcia karty dla
siostry. Odpowiedź mężczyzny
była  zadziwiająca: – Czy pani
wie jak trudno taką kartę na wy-
stęp zespołu Dereń zdobyć !.  Po
czym  schował zaproszenie do
kieszeni i wyszedł. 

Od 15 lat ma zespół Dereń
swoich wielkich fanów  i nic
dziwnego, że 4 lutego o godzi-
nie 17  sala widowiskowa DK
„Imielin” była pełna. Ci, co przy-
byli, na pewno się nie zawiedli.
Program opracowany i wyreży-
serowany przez Krystynę Wy-
socką – Kochan,  był porywają-
cym widowiskiem, można było
nasycić wzrok i słuch. Każdy w
tym koncercie / kończącym kar-
nawał 2018 / znalazł  coś dla
siebie.  Tak jak do tanga trzeba
dwojga, tak i do duetów też. I
właśnie duety tego wieczoru
podbiły serca słuchających.  Za-
częło się od „Money, money” z
filmu „Kabaret” w wykonaniu
Katarzyny Majewskiej i Macieja
Buczyńskiego, a zakończyło na

„Lady Carneval” z repertuaru
Karela Gotta w wykonaniu Paw-
ła Kochankiewicza i Macela Ba-
badjanowa. 

Godny podkreślenia był bar-
dzo widowiskowy „Upiór w ope-
rze” w wykonaniu Anny Sam-
borskiej- Yang i Macieja Buczyń-
skiego. Podczas śpiewania wy-
sokich tonów przez Annę Sam-
borską-Yang, zastanawiałem się,
czy szyby, okulary i ekrany tele-
fonów komórkowych to wytrzy-
mają!. Podobno na zapleczu „pę-
kła” butelka szampana. Co po-
niektórym widzom mogło sko-
czyć również ciśnienie na widok
tańczącej Marii Rutkowskiej z
barwnym koliberkiem wytatu-
owanym w dolnej części pleców.
Ciśnienie skoczyło również Tade-
uszowi Pyrkowskiemu, gdy na
scenie swoimi wdziękami kusiła
go Katarzyna Majewska w pio-

sence „Ciśnienie”.  Teraz po kon-
cercie wiem, dlaczego pan w
średnim wieku  przed występem
zespołu Dereń udał się do apte-
ki nie tylko z kartą wstępu.  W
galowym koncercie kończącym
karnawał  wystąpili: Krystyna
Wysocka-Kochan, Barbara Ku-
cińska, Gabriela Celińska-My-
sław /wspaniały debiut 16 let-
niej solistki/, Małgorzata Gań-
ko, Anna Mytko, Anna Sambor-
ska-Yang, Katarzyna Majewska,
Magdalena Dąbrowska, Maria
Rutkowska, Maciej Buczyński,
Paweł Kochankiewicz, Czesław
Mrozowski, Marcel Babadjanow,
Tadeusz Pyrkowski, Jerzy Sznaj-
der. Na fortepianie grał Franci-
szek Jesionowski, a na klarne-
cie Eugeniusz Strociak. Solo na
akordeonie zagrała młodziutka
Berenika Majewska .

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

We wtorkowy wieczór Ga-
leria Domu Sztuki SMB
„Jary” na Ursynowie,
choć przecież niemała, z
ledwością pomieściła
wszystkich gości uroczy-
stego i przesympatycznego
otwarcia wystawy foto-
graficznej Mirosława Kili-
jańczyka (zdjęcia) i Ewy
Alicji Wojciechowskiej (in-
spiracja) pod ekscentrycz-
ną – przynajmniej w pi-
sowni – nazwą „Órsynuf –
Portret Nieznany”. 

Trudno się dziwić, gdyż jest to
istotnie niezwykła ekspozycja.
Prezentuje ona mieszkańców
Ursynowa w ich ursynowskich
mieszkaniach. A więc fotogra-
fia socjologiczna? Tak, ale i arty-
styczna, bo obiektyw Kilijańczy-
ka wydobył z ludzkich podo-
bizn, sprzętów domowych, na-
rzędzi pracy itp. jakieś piękno
powszedniości, jakąś magię po-
zornego banału. Uchwycił spe-
cyficzną atmosferę wnętrz
mieszkalnych w ursynowskich
blokowiskach.

Wśród naprawdę licznie przy-
byłych na wernisaż osób nie za-
brakło bohaterów niektórych
zdjęć. Te zdjęcia powinni obej-
rzeć socjologowie, antropologo-
wie kultury, psychologowie spo-
łeczni, badacze skupisk wielko-
miejskich. A także wszyscy pozo-
stali miłośnicy dobrej, dokumen-
talnej fotografii, która kiedyś mo-
że być cennym źródłem wiedzy
dla historyków.

Wystawa czynna do 11 marca.
Wstęp wolny.

A B U

Któż nie zna i chociaż raz nie zanucił
piosenki z repertuaru Haliny Kunickiej?
To niemożliwe, bo te utwory przez ponad
pół wieku śpiewała cala Polska, a pani
Halina była jedną z najpopularniejszych
piosenkarek II połowy XX wieku i do dziś
jest aktywna. W niedzielę 18 lutego bę-
dzie obchodzić swój jubileusz.

Urodziła się we Lwowie. Ukończyła Uniwersytet
Warszawski (wydział prawa). Kształciła głos u śpie-
waczki Wandy Wermińskiej. Jako studentka wzię-
ła udział w Konkursie Piosenkarzy organizowa-
nym przez Polskie Radio (zajęła II miejsce, I – Sła-
wa Przybylska, 1957). Występowała w kabarecie Pi-
neska (1955-1959). Koncertowała w kraju i za gra-
nicą (Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, Kana-
da, Australia), szczególnie popularna wśród Polo-
nii amerykańskiej. Wystąpiła w filmie Lunatycy
(reż. Bohdan Poręba, 1959), śpiewała piosenkę
„Lato, lato” w filmie „Szatan z siódmej klasy”.

Nagrała wiele płyt: Halina Kunicka śpiewa (1966),
Panienki z bardzo dobrych domów (1967), Ach pa-
nie, panowie (1972), Od nocy do nocy (1977), Co
się stało (1984), Upływa szybko życie (2000), Świat
nie jest taki zły (2009). Odznaczona Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski,  medalem Glo-
ria Artis, wyróżnieniem Zasłużona dla Warszawy i
Złotym Liściem Retro (V OFPR’2008).

Pani Halina, obdarzona wspaniałym głosem,
jest przy tym osobą uroczą, zawsze uśmiechniętą,
niesłychanie ciepłą, pogodną i serdeczną. W PE-
SELu z całą pewnością musiała zaistnieć pomyłka,
bo pani Haliny w żadnym wypadku nie można na-
zwać sędziwą jubilatką. Jej młodzieńczej sylwet-
ki, werwy i temperamentu mogłaby pozazdrościć
niejedna czterdziestolatka, co tylko potwierdza
moja tezę, że ludzie aktywni, będący z natury
optymistami, otwarci wobec innych, życzliwi i
pozytywnie nastawieni do świata, na zawsze za-
chowują młodość i pogodę ducha.

Pani Halinie będzie można złożyć życzenia oso-
biście. Zapraszam we wtorek, 20 lutego o godz.

19.30 do kawiarni Nowy Świat Muzyki (Nowy
Świat 63, róg Świętokrzyskiej). Pani Halina będzie
gościem specjalnym mojego kolejnego Retrow-
torku czyli spotkania z piosenką retro.

Jubileuszowe spotkanie nieprzypadkowo od-
będzie się w tym miejscu. Właśnie w tej sali pa-
ni Halina debiutowała w kabarecie Pineska, a ja
po raz pierwszy zobaczyłem ją na scenie. Usłyszy-
my w jej wykonaniu m. in. słynny szlagier z legen-
darnego widowiska muzycznego z lat 60. „Niech
no tylko zakwitną jabłonie” i walc z filmu Noce
i Dnie (oba utwory z tekstem Agnieszki Osiec-
kiej). Posłuchamy nastrojowych i refleksyjnych
utworów: Oglądam się na przebytą drogę (do
słów Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej) i Gdy-
bym mogła zaczynać od nowa (z tekstem Wojcie-
cha Młynarskiego, obie piosenki z muzyką zna-
komitego pianisty i kompozytora Jerzego Derfla,
który będzie akompaniować artystce). Wspól-
nie zaśpiewamy To były piękne dni (z repertuaru
Mary Hopkin, z polskim tekstem  Lucjana Ky-
dryńskiego).

W spotkaniu weźmie także udział Kamila Drec-
ka, autorka książki - wywiadu rzeki pt. Halina Ku-
nicka – Świat nie jest taki zły. Książkę z autogra-
fem będzie można nabyć podczas spotkania.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

„Lady Carneval” zespołu Dereń, mein Gott!

Pod dachami Ursynowa...

Urodziny cudownej pani Haliny
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KKRREEDDYYTTYY trudne. Upadłość,
515 048 468

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

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

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

DDAARRMMOOWWEE LLOO dla dorosłych,
szkoły policealne - 22 726 74 73,
Piaseczno, ul. Powstańców
Warszawy 21

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
JJĘĘZZYYKK PPOOLLSSKKII, 508 310 505,

pełny zakres
KKUURRSSYY BHP, Excel, inne 

22 726 74 73, Piaseczno, 
ul. Powstańców Warszawy 21

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

DDWWUUPPOOKKOOJJOOWWEE 56 m2

Piaseczno,601 28 90 47
DDZZIIAAŁŁKKAA 1260 m2 z domkiem,

25 km od Ursynowa, 602 651 211
DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne Prażmów,

602 77 03 61
KKUUPPIIĘĘ mieszkanie na

Ursynowie, 3 pokoje, do remontu,
bezpośrednio, 600 987 561

WWYYNNAAJJMMĘĘ lub sprzedam lokal
użytkowy 107 m2 w Piasecznie,
602 253 180

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

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

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 601 720 840
!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 

ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 47 m2, 
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż, 
601 720 840

!MMookkoottóóww, 57 m2, 2 pokoje,
kamienica, ładne, do wejścia, 
601 720 840

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

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska, 
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie z
ochroną, cisza, spokój, 601 720 840

!MMookkoottóóww Górny, 70 m2, 
4 pok., zł 560 tys., do neg., 
601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza i
spokój, kamienica, 601 720 840

!OOttwwoocckk, 50 m2, Wioska
Szwajcarska, ładne, ciche
mieszkanie, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2 pok.,60 m2, ładne
mieszkanie z wielkim balkonem,
blisko metra, nie wymaga
remontu, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok.,dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840

! UUrrssyynnóóww, 5 pok.,127 m2,
piękne mieszkanie do wejścia,
okazja - dobra cena, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, piękny pend house,
128 m2, 4 pok, z widokiem na Las
Kabacki, tylko 950 tys.zł.,, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg., 
601 720 840

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 1500
m2, do wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, 
w stanie surowym 230 m2 na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys.zł, 
601 720 840

!DDoomm Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840

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

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840

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

!MMookkoottóóww, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,, 

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

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

! SSeeggmmeenntt 220 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, bardzo ładny. 
Cena -  1 450 tys. zł, 601 720 840

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

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - do
neg., 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł, 
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,

!KKoonnssttaanncciinn, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,

! PPoowwssiinn,, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840

!ZZłłoottookkłłooss, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

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

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

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww::
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

AATTRRAAKKCCYYJJNNEE warunki dam
fryzjerce, 501 143 827

DDOO SSPPRRZZĄĄTTAANNIIAA bloków 
i terenów, 601 398 426; 
510 056 006

DDYYRREEKKTTOORR Szkoły
Podstawowej nr 336 w Warszawie,
ul. Małcużyńskiego 4 zatrudni
nauczyciela wspomagającego,
nauczyciela wychowawcę w
świetlicy, pomoc nauczyciela,
sprzątaczkę, dozorcę, 
tel. 22 859 17 23 lub 21

PPOOMMOOCC do kuchni 2-3 x w
tygodnniu, wieczorem, 
506 040 519

PPRRYYWWAATTNNAA SSZZKKOOŁŁAA 
na Ursynowie zatrudni

dozorcę/emeryta w wymiarze 
10 dni/mc, tel. 603 952 955

SSZZUUKKAAMM pracy: opiekunka do
osoby starszej oraz dyżury nocne.
Doświadczenie, 660 940 391

AAAAAA  AANNTTEENNYY..  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE, 
606 234 106

BBiiuurroo RRaacchhuunnkkoowwee 
KKAAGGRRAANN

Jednolity Plik Kontrolny
usługi księgowo-kadrowe, 

ewidencja VAT, 
deklaracje do US i ZUS, 

608 510 791

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, pluskwy,
prusaki, 606 652 601

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 7345

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 
602 651 211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 
505 73 58 27

MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MMAALLOOWWAANNIIEE, szpachlowanie,
ocieplanie poddaszy, 513 137 581

MMAALLOOWWAANNIIEE, tapetowanie,
remonty, 787 231 129

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp., 
22 644 52 59, 501 122 888

PPIIEELLĘĘGGNNAACCJJAA drzew i
krzewów, wycinka, faktura, 
604 401 161

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

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

SSTTOOLLAARRSSKKIIEE,, naprawy, 
606 126 099

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26,
22 842 94 02

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWIIZZYYTTÓÓWWKKII firmowe, projekt
gratis, www.barcik.pl, 601 213 555

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79

BBEEZZPPŁŁAATTNNEE porady dietetyczne
dla osób z chorobami przewodu
pokarmowego. Poradnia SGGW,
tel. 734 520 120

DDOOMM OOPPIIEEKKII  Piaseczno, 
22 757 20 19
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Co i kto Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Centrala 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  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

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

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

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Na scenę DK Stokłosy, po no-
worocznej przerwie, wracają
OGRODY POEZJ. Na początek
rosyjskie pieśni błatne, w wyko-
naniu duetu Janusz Kasprowicz
i Stanisław Marinczenko. Pano-
wie znani między innymi z wy-
stępującego już kiedyś u nas Pro-
jektu Volodia, tym razem biorą
na warsztat utworu rodem z
bandyckiej Rosji. Na koncert za-
praszamy w niedzielę, 18 lutego,
o 18:00. Bezpłatne wejściówki
na wydarzenie, do odbioru w
biurze placówki od 14 lutego, od
godziny 18:00. Sfinansowano ze
środków dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy.

Zapraszamy na wernisaż prac
Magdaleny Hajnosz. Inaugura-
cja wystawy “Pomiędzy wiatrem
a kolorem” odbędzie się 17 lute-
go (sobota) o godzinie 17:00 w
Galerii U. Wystawa potrwa do
21 marca. Wstęp wolny. Sfinan-
sowano ze środków dzielnicy Ur-
synów m.st. Warszawy.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

NNiieeddzziieellaa,, 1188 lluutteeggoo,, 1166..0000:: Po-
południe Muzyczne z cyklu „Tam,
gdzie gra muzyka”. Koncert dla
dzieci p.n. „Czarodziejska Harfa i
Śpiąca Królewna”. Wykonawcy:
Bożena Sitek, Anna Pioterczak,
Marek Kupiec, Paweł Rosiak oraz
chórek ze Szkoły Podstawowej nr
173 w Warszawie. Koncert inspi-
rowany znaną baśnią, zapozna-
jący z brzmieniem i dziejami har-
fy. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1188 lluutteeggoo,, 1188..0000::
Seans filmowy z cyklu „W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim”. Pokaz dramatu psycholo-
giczno-obyczajowego „Jego
wielka miłość” (Polska 1936, reż.
Stanisława Perzanowska, Mie-
czysław Krawicz, wyk. Stefan Ja-
racz, Lena Żelichowska, 82 min.
Słowo wstępne wygłosi red. Sta-
nisław Janicki. Wstęp wolny.*

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa fotograficzna
Mirosława Kiljańczyka i Ewy
Wojciechowskiej p.n. „Órsynuf
– portret nieznany”.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pię-
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82), któ-
ra od poniedziałku do piątku w
godz. 15.00-21.00 organizuje za-
jęcia dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych (w tym seniorów).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów

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

1177 ((ssoobboottaa)),, ggooddzz.. 1188..0000 –
Koncert z cyklu: Dawnych wspo-
mnień czar GWIAZDY PODWIE-
CZORKU PRZY MIKROFONIE –
spotkanie 8. Wykonawcy: Danu-
ta Stankiewicz, Adrianna Go-
dlewska, Wojciech Wiliński, Ol-
gierd Buczek, Janusz Sent – for-
tepian. Obowiązują wejściówki
(wydawane będą od 14.02. od
godz. 18.00)

1188 ((nniieeddzziieellaa)),, ggooddzz.. 1122..0000 –
Koncert z cyklu: Bliżej klasyki
dla dzieci JEGO WYSOKOŚĆ
KRÓL MACIUŚ I. Wykonawcy:
Zespół Pro Arte. Wstęp wolny.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1155..0022,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
- Spotkanie z muzyką pt.  „Gdzie
się schował  walc”. Spotkanie z
Marią BYCHAWSKĄ – muzyko-
logiem.

2222..0022,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz..  1188::0000
- KLUB  PODRÓŻNIKA pt. „Do
odważnych  świat  należy „Taj-
landia,  Wietnam, Kambodża” z
Pauliną SKOWROŃSKĄ  i  Mag-
dą DĄBROWSKĄ

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1155..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu wieczorów czwartko-
wych pt. „Konfederacja barska” 

2200..0022 –– wwttoorreekk – spotkanie z p.
Anną Reichert w cyklu Architek-
ci i artyści sztuk pięknych II RP pt.
„Elżbieta Barszczewska: najlep-
sza Trędowata międzywojnia” 

2222..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
Język, historia, kultura pt. „Jak
uczono gramatyki języka pol-
skiego w dawnej szkole” 

2277..0022 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Michał Anioł w
Sykstynie”

0011..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z drem Kamilem Kopanią w cy-
klu Sztuka i pielgrzymowanie w
średniowieczu pt. „Średnio-
wieczne labirynty”

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

VAGABUNDUS
NNiieeddzziieellaa 2255..0022..22001188 ((LLaassyy LLeeggiioonnoowwsskkiiee zziimmąą))

Wycieczka rowerowa na trasie Metro “Słodowiec” - Most To-
ruński - wzdłuż kanału Żerańskiego - -Białołęka - Las Białołęcki
- okolice Michałowa - Grabina - Las Legionowski - Białołęka
Dworska - Most Północny - Metro “Młociny” (ok. 40 km po dro-
gach terenowych i asfaltowych).

ZZbbiióórrkkaa o godz.10:00 przed stacją metra “Słodowiec”, wyjście
południowe.

PPrroowwaaddzzii:: Krzysztof Jaroń e-mail: barni1811@op.pl, tel. 504-
406-184) 
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