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Z goda, zgoda, a Bóg wtedy
rękę poda – ta szlachetna
puenta „Zemsty” Aleksan-

dra Fredry skłoniła niegdyś Stani-
sława Wyspiańskiego do przypo-
mnienia owej dobrej rady. „Skoro
to i takie jest ostatnie słowo dra-
matu Fredry, to i miało znaczyć,
że w słowie tem ROZKAZ MYŚLI
POLSKIEJ DAWAŁ /.../. I nie ta
zgoda, która dwóch wiąże przeciw
trzeciemu, trzech wiąże przeciw
czwartemu, czterech przeciw pią-
temu, pięciu przeciw szóstemu, je-
den tysiąc przeciw drugiemu ty-
siącowi – ale ta zgoda, która umie
upokorzyć język i dumę, i pychę
swoją własną i zamyka jej usta
/.../. Będziecie się kłócić jutro, w
dzień wywczasu, a niech zamilk-
ną dziś wasze waśnie i chwalby i
procesy i wasze instancye i sądy
partyjne i sądy frakcyj” – błagał
Wyspiański, autor „Wesela”, na-
zywany dziś czwartym wieszczem
narodowym. 

D ziś wszakże, w sytuacji, gdy
na pozycji wieszcza naro-
dowego stawia się króla

pieśni disco polo Zenona Marty-
niuka i nawet ten rodzaj muzyki
ma wejść do programu jednej ze
szkół podstawowych na Podlasiu,
mało kto przejmuje się Wyspiań-
skim. Może dlatego – zamiast pa-
miętać o jego nawoływaniu do
zgody narodowej – najgorętsza bo-
daj orędowniczka politycznej do-

brej zmiany w Polsce (The New
Deal in Poland), posłanka z ra-
mienia Prawa i Sprawiedliwości,
członkini Rady Mediów Narodo-
wych Joanna Katarzyna Lichoc-
ka pokazała opozycjonistom sej-
mowym środkowy palec. Tego ge-
stu akurat opinia publiczna nie
przyjęła z takim samym aplau-
zem jak w 1980 na Igrzyskach
Olimpijskich w Moskwie  słynny
gest Kozakiewicza. Wtedy owo od-
ważne zachowanie Władka, po-
kazującego wała Związkowi Ra-
dzieckiemu, zachwyciło cały świat
i zdjęcie naszego zwycięzcy olimpij-
skiego w skoku o tyczce obiegło
wszystkie liczące się media. Fuck
Lichockiej postawił akurat nie ca-
ły świata, ale chociaż całą Polskę
na nogi, bo liczba kliknięć interne-
towych w tej sprawie okazała się
rekordem kraju. 

T a – skądinąd wysoko cenią-
ca sobie obywatelską nieska-
zitelność – permanentna

moralizatorka stała się w Sejmie
godną następczynią znanej z iście
dworskich manier Krystyny Paw-
łowicz, niedoścignionego mistrza w
wyłączaniu mikrofonu marszałka
Marka Kuchcińskiego i wicemi-
strza subtelnych wypowiedzi Stefa-
na Niesiołowskiego. Zachowanie
Lichockiej spotkało się, o dziwo, z
krytyką nawet w jej własnej partii
i może to chociaż trochę otrzeźwi
tych, którzy zaczęli traktować już
Polskę jak swoją własność, pokazu-
jąc „gorszemu sortowi”, gdzie się
zgina dziób  pingwina. No cóż, kie-
dyś człek jak najbardziej kultural-
ny, bo takim był śp. Lech Kaczyński,
potrafił – jako prezydent Warsza-
wy – wykrzyczeć w twarz jakiemuś
natrętowi: „Spieprzaj, dziadu!”,
ale do tamtej sceny doszło nie w
takim momencie transmisji tele-
wizyjnej na cały kraj. I w jakimś

stopniu można było prezydenta
zrozumieć. Co innego jednak, gdy
język publicznej debaty poselskiej
staje się językiem – najdelikatniej
mówiąc – nieparlamentarnym.
Chamstwo i prostackie zachowa-
nia naruszają na każdym polu re-
gułę fair play. 

N ieustanne waśnie między-
partyjne uniemożliwiają
consensus w jakiejkolwiek

kwestii, bo wciąż jedni starają się
robić innym na złość, jak to traf-
nie zauważył już ponad 100 lat
temu Wyspiański. Niektórzy za-
czynają się poważnie obawiać, czy

targana konfliktami i jawnym
nadużywaniem prawa Polska nie
wypadnie z kręgu Unii Europej-
skiej, co znowu trzeba byłoby sko-
mentować słowami Wyspiańskie-
go: miałeś chamie Złoty Róg... W
tej chwili przeciętnemu obywate-
lowi niesłychanie trudno się po-
łapać, gdzie są w naszym pań-
stwie granice praworządności,
skoro jedna telewizja informuje
go, że ważni sędziowie zostali wy-
brani lege artis, a druga, że wprost
przeciwnie i że oni w ogóle nie są
sędziami. Ponad wszelkimi praw-
niczymi autorytetami profesor-

skimi w kraju i za granicą posta-
wił się nagle magister Zbigniew
Ziobro, który w każdej sytuacji
znajduje się jako mędrzec, który
wie lepiej. Kto chce, ten mu wierzy,
ale na forum Unii jakoś tej wiary
w nieomylność Ziobry nie widać. 

T ymczasem na wpół sparali-
żowany wymiar sprawiedli-
wości – zamiast przyspieszyć

rozstrzyganie spraw, ma z koniecz-
ności włączone hamulce. Ogrom-
nie utrudnia to chociażby obrót
prawny. A tylko w Warszawie
wciąż czeka na rozstrzygnięcie ca-
łe morze spraw związanych z re-

prywatyzacją, której tak napraw-
dę nie chce – jak się wydaje – roz-
wiązać żadna partia. Również rzą-
dzące teraz niemal niepodzielnie
Polską ugrupowanie Prawo i Spra-
wiedliwość, które w kwestiach re-
prywatyzacyjnych zastosowało na
razie  mało skuteczne półśrodki, a
oczekiwanej od dawna generalnej
ustawy w tej materii, jak nie było,
tak nie ma. I nic nie wskazuje, że
byłaby chęć uchwalenia jej nawet w
preferowanym od pewnego czasu
nocnym trybie. Może więc – opie-
rając się na przykładzie jednego
szeregowego posła – dałoby się coś
w Sejmie pozytywnie załatwić „bez
żadnego trybu”?

B yć może – poza wszelkim
trybem w dniu 19 lutego
przedstawiono publiczności

polityczną farsę z udziałem praw-
dziwych gwiazd sceny politycznej.
Oto w zgranej do niedawna pacz-
ce Prawa i Sprawiedliwości jakby
nastąpił rozłam. W Naczelnej Izbie
Kontroli, kierowanej przez „krysz-
tałowego” Mariana Banasia poja-
wiło się CBA, która przeszukało
również mieszkania jego i mieszka-
nie córki. W rewanżu kontrolerzy
NIK pojawili się w Prokuraturze
Krajowej. Z kolei będący kiedyś
zbrojnym ramieniem PiS słynny
agent „Tomek” został zatrzymany
przez poniekąd dawnych kolegów
z CBA na polecenie prokuratury
białostockiej. Czy te wszystkie po-
sunięcia mają być demonstracją
siły ze strony politycznych graczy?
A skoro politrucy za nic mają dziś
nawet Sąd Najwyższy, to wypada
zapytać: kto jeszcze pozostaje osto-
ją praworządności w państwie pol-
skim, skoro jedna władza pokazu-
je środkowy palec drugiej?

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

WW oo jj nn aa  ww ss zz yy ss tt kk ii cc hh  zz ee  ww ss zz yy ss tt kk ii mm iiWW oo jj nn aa  ww ss zz yy ss tt kk ii cc hh  zz ee  ww ss zz yy ss tt kk ii mm ii
RYS. PETRO/AUGUST



3



4

W dniu 18 lutego na terenie bu-
dowy Szpitala Południowego
odbyło się spotkanie poświęco-
ne możliwości pozyskania w tej
lokalizacji pomieszczeń prze-
znaczonych dla zespołów ratow-
nictwa medycznego. Władze
dzielnicy zabiegają o to, żeby
pogotowie zyskało drugą siedzi-
bę na Ursynowie.

Robocze spotkanie odbyło się z ini-
cjatywy zastępcy burmistrza Jakuba
Berenta. Poza przedstawicielem za-
rządu dzielnicy uczestniczyli w nim:
Karolina Mioduszewska – przewodni-
cząca Komisji Zdrowia, Spraw Spo-
łecznych i Bezpieczeństwa, Ewa Więc-
kowska – prezes spółki odpowiedzial-

nej za uruchomienie Szpitala Połu-
dniowego oraz pracownicy Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i
Transportu Sanitarnego „Meditrans”
SP ZOZ w Warszawie. 

– Kilka miesięcy temu, w związku z
nieoczekiwanym wypowiedzeniem
przez spółdzielnię mieszkaniową umo-
wy najmu zawartej ze stacją pogoto-
wia na lokal przy ulicy Jastrzębowskie-
go, złożyliśmy dwie deklaracje. Jedną
– że zrobimy wszystko, co w naszej mo-
cy, żeby ratownicy medyczni pozosta-
li w dotychczasowej siedzibie. I drugą
– że poszukamy dla pogotowia alterna-
tywnej lokalizacji. Takie rozwiąza-
nie skróci czas dojazdu do pacjentów
zamieszkujących południe Ursynowa,

zmniejszy ryzyko niespodzianek takich
jak ta, którą zafundowała nam spół-
dzielnia, a także pozwoli zapewnić ra-
townikom lepsze warunki pracy – mó-
wi Jakub Berent.

Warto przypomnieć, że w efekcie roz-
mów, w których uczestniczyły władze
dzielnicy, Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Stokłosy” w październiku ubiegłego
roku odstąpiła od zamiaru wypowie-
dzenia umowy najmu i porozumiała się
z „Meditransem” w sprawie dalszego
funkcjonowania pogotowia przy ulicy
Jastrzębowskiego.

– Dzisiejsze spotkanie to realizacja
drugiej deklaracji, którą wówczas złoży-
liśmy. Szpital Południowy wydaje się
naturalną lokalizacją dla nowej stacji

pogotowia na Ursynowie. Cieszę się, że
gospodarze szpitala przy naszym
skromnym zaangażowaniu podjęli roz-
mowy z „Meditransem”, które – miejmy
nadzieję – zaowocują przeprowadzką
dwóch zespołów ratowniczych z Ja-
strzębowskiego do nowego obiektu po-
wstającego przy skrzyżowaniu ulic Pi-
leckiego i Ghandi – dodaje Berent.

Kolejnym krokiem do powstania dru-
giej stacji pogotowia ratunkowego na
Ursynowie jest ustalenie szczegółów
technicznych ewentualnego funkcjo-
nowania ratowników z „Meditransu”
w pomieszczeniach udostępnianych
przez Szpital Południowy. Jeżeli roz-
mowy się powiodą, pogotowie będzie
mogło rozpocząć działalność w nowej

siedzibie jeszcze przed pełnym wyposa-
żeniem i otwarciem szpitala.

– Spotkanie na placu budowy Szpita-
la Południowego pozwoliło na poznanie
potrzeb i oczekiwań ursynowskich ra-
towników oraz wstępną weryfikację
powierzchni i pomieszczeń, które mo-
gą zostać przeznaczone na ten cel. Ko-
lejnym krokiem jest bardziej szczegóło-
wa analiza w oparciu o dokumentację
przekazaną przez „Meditrans”. Jestem
przekonana, że jeżeli tylko pozwolą na
to przepisy dotyczące pracy ratowni-
ków, znajdziemy wspólnie rozwiąza-
nie korzystne dla mieszkańców Ursy-
nowa – mówi  Ewa Więckowska, prezes
spółki odpowiedzialnej za uruchomie-
nie Szpitala Południowego.

Ursynów w wyjątkowy
sposób uczcił kolejną rocz-
nicę urodzin swojego pa-
trona. Urzędowa delega-
cja wzięła udział w orga-
nizowanych w Muzeum
„Dwór Niemcewiczów” w
Skokach na Białorusi ob-
chodach 262. rocznicy
urodzin Juliana Ursyna
Niemcewicza. To ojciec-z-
ałożyciel i patron naszej
Dzielnicy, od którego ro-
dowego przydomka (Ur-
syn) pochodzi obecna na-
zwa dzielnicy. 

Delegacja składała się z trzech
burmistrzów: Roberta Kempy,
jego zastępców Jakuba Berenta
i Klaudiusza Ostrowskiego oraz
dwóch radnych Dzielnicy Ursy-
nów: Krystiana Malesy i Anto-
niego Pomianowskiego. 

–  Na zaproszenie dyrektora
Muzeum „Dwór Niemcewiczów”
w Skokach, Sierheia Semaniu-
ka, wzięliśmy udział w wydarze-
niach wpisujących się w obcho-
dy 262. rocznicy urodzin Juliana
Ursyna Niemcewicza. Krótka,
ale wyjątkowo intensywna wi-
zyta była także okazją do pozna-
nia miejsc związanych z założy-

cielem naszej dzielnicy i szansą
nawiązania kontaktów z lokal-
nym samorządem – mówi bur-
mistrz Robert Kempa.

Przedstawiciele ursynowskie-
go samorządu wzięli udział w
konferencji w Muzeum „Dwór
Niemcewiczów”. To jedyna in-
stytucja na terenie Białorusi, któ-
ra od lat konsekwentnie kulty-
wuje pamięć o Julianie Ursynie
Niemcewiczu i jego rodzinie. Ob-
chody Jubileuszowe w Muzeum
uświetniły, w formie wieczoru
muzyczno-literackiego, wystę-
py dzieci ze szkoły lokalnej i
szkoły polskiej. Kolejnym punk-
tem programu była wizyta w
Twierdzy Brzeskiej. Ursynowska
delegacja odwiedziła także ko-
ściół w Wistyczach, w którym
był chrzczony Julian Ursyn
Niemcewicz; została przyjęta
przez burmistrza Miasta Brze-
ścia Aleksandra Rogaczuka. Roz-
mowy dotyczyły między innymi
współpracy na szczeblu samo-
rządów. Spotkanie odbiło się
echem w miejscowej prasie i za-
pewne stanie się zalążkiem do
dalszej współpracy.

Julian Ursyn Niemcewicz za-
pisał się na kartach historii jako

Wielki Polak, działacz polityczny
przełomu XVIII i XIX wieku, m.
in. współautor Konstytucji 3 Ma-
ja, sekretarz Tadeusza Kościusz-

ki, poeta, dramatopisarz, pa-
miętnikarz i satyryk. Historia je-
go życia była niezwykle bogata,
ale można powiedzieć, że wśród
wielu miejsc i krajów, w których
przyszło mu żyć i działać, ten ob-
szar, na którym rozciąga się dzi-
siejszy Ursynów, gdzie osiadł w
swych dobrach po 1822 roku,
zawdzięcza mu wiele, w tym na-
zwę dzielnicy.

W dniu 23 października 1822
r. w pałacu Krasińskich w War-
szawie Julian Ursyn Niemcewicz
podpisał akt kupna od Ignace-
go Kochanowskiego posiadłości
zwanej Rozkosz, liczącej ponad
19 mórg, za którą zapłacił 30 tys.
florenów. Wtedy posiadłość ta
leżała ? mili od Warszawy. Na-
zwał ją Ursinów. Władze samo-
rządowe Ursynowa kultywują
pamięć o Julianie Ursynie Niem-
cewiczu, czego wyrazem jest nie
tylko ta jubileuszowa wizyta w
miejscu jego urodzin, ale przede
wszystkim konsekwentne wspie-
ranie „proniemcewiczowskich”
inicjatyw. 

Druga stacja pogotowia w Szpitalu Południowym?

Prezydent Rafał Trzaskowski kontynuuje cykl „Spo-
tkajmy się w Warszawie”. W piątek, 28 lutego, o godz.
18.00, w hali ZOS „Hawajska” (ul. Dereniowa 48) spo-
tka się z mieszkańcami Ursynowa. Będzie to okazja do
rozmowy o tym, jak żyje się w dzielnicy, jakie są jej pro-
blemy i największe wyzwania. 

Ursynów to druga dzielnica, którą Rafał Trzaskowski odwiedzi
w ramach zainaugurowanego w styczniu cyklu „Spotkajmy się w
Warszawie”. Prezydent stolicy pojawi się w wybranych, ważnych dla
Ursynowa miejscach, gdzie spotka się z przedstawicielami różnych
grup społeczności lokalnej. Zapozna się również z planem działań
i wyzwaniami, które czekają dzielnicę w 2020 roku.

Kluczowym punktem wizyty jest otwarte spotkanie z mieszkań-
cami, które odbędzie się w piątek, 28 lutego, o godz. 18.00 w hali
ZOS „Hawajska”, przy ul. Dereniowej 48. Będzie to okazja do bez-
pośredniej rozmowy z prezydentem miasta o rozwoju, przyszłości
i wyzwaniach dla Ursynowa.

Dla osób z niepełnosprawnością słuchową zarezerwowane będą
specjalne miejsca, dostępne będzie tłumaczenie na język migowy,
a także pętla indukcyjna.Hala jest również dostępna dla osób z
niepełnosprawnością ruchową. 

Zachęcamy, aby na wydarzenie przyjechać komunikacją miejską.
W pobliżu znajduje się stacja metra Imielin oraz przystanki auto-
busowe Miklaszewskiego, gdzie zatrzymują się autobusy linii 136,
148, 179, 185, 192, 195, 503 i 504. W sąsiedztwie hali nie ma więk-
szej liczby miejsc parkingowych.

Program „Spotkajmy się w Warszawie” uwzględnia także tzw.
„mobilny punkt informacyjny”. Na Ursynowie punkty informacyj-
ne będą do dyspozycji mieszkańców:

– w piątek i sobotę, 28-29 lutego, w Dzielnicowym Ośrodku Kul-
tury Ursynów przy ul. Kajakowej 12b – w godz. 12.00-18.00;

– w piątek, 28 lutego, w hali ZOS „Hawajska” przy ul. Derenio-
wej 48 – w godz. 17.00-21.00.

W punktach urzędnicy udzielą informacji m. in. na temat tego,
jak składać wnioski o finansowe wsparcie na wymianę starych pie-
ców, kto może skorzystać z programu osłonowego w związku ze
zmianą systemu opłat odpadowych, jak poprawnie segregować
odpady, czy jak rozwiązać problem związany z kanalizacją.

Trzaskowski zaprasza!

262. rocznica urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza
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Urząd Dzielnicy Ursynów planuje zinten-
syfikować realizację zadań związanych z
cyfryzacją. Będą to zarówno działania z
obszaru „cyfrowej tożsamości”, jak i
ujednolicenie rozwiązań z zakresu prze-
pływu informacji czy centralizacji roz-
wiązań teleinformatycznych na terenie
dzielnicy.

TToożżssaammoośśćć ccyyffrroowwaa pprraaccoowwnniikkóóww
Urząd Dzielnicy Ursynów dąży do tego, aby

wszyscy pracownicy jednostek samorządu i placó-
wek oświatowych, wychowawczych, kultural-
nych, społecznych zyskali „tożsamość cyfrową”,
czyli login, profil, adres, a mieszkańcy świado-
mość, że wszystkie informacje o naszej dzielnicy
znajdą w przestrzeni cyfrowej.

JJeeddnnoolliittee rroozzwwiiąązzaanniiaa ii iinntteeggrraaccjjaa
Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest ujedno-

licenie i integracja rozwiązań i systemów teleinfor-
matycznych w jednostkach i placówkach na tere-
nie Ursynowa. Jest to na tyle złożone i skompliko-
wane zadanie, że na jego pełną realizację trzeba
poświęcić kilka najbliższych lat.

DDooddaattkkoowwee ddzziiaałłaanniiaa
Poza wymienionymi działaniami, dąży się do te-

go celu m. in. poprzez realizację następujących
projektów:

- budowa multimedialnego systemu informacji
– w oparciu o monitory wewnątrz obiektów, wy-
świetlacze LED na zewnątrz, które będą central-
nie zarządzane i zasilane treścią;

- centralizacja monitoringu – systemy kamero-
we w jednostkach, placówkach, osiedlach komu-
nalnych, parkach będą budowane w oparciu o
jednolite rozwiązania;

- ujednolicenie adresacji i dostępności stron in-
ternetowych i biuletynów informacji publicznej;

- przejęcie kontroli nad transmisją obrad sesji
Rady Dzielnicy i wydarzeń na terenie dzielnicy;

- działania zmierzające do tego, aby w placów-
kach i jednostkach dostęp do Internetu był reali-
zowany w oparciu o medium światłowodowe;

- Inteligentne rozwiązania, które planuje się
wprowadzić, to nie tylko oszczędność czasu i pie-
niędzy, ale też wprowadzenie nowej jakości zarzą-
dzania. Nowoczesne technologie to narzędzie
mające wzmocnić ursynowski samorząd, przy-
czynić się do zwiększenia dostępności informacji,
a także poprawy szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa. 

– Wierzę, że skuteczne zarządzanie, wsparte
nowymi technologiami, przyczyni się do wzrostu
jakości życia mieszkańców naszej dzielnicy – mó-
wi zastępca burmistrza Klaudiusz Ostrowski.

Urząd Dzielnicy Ursynów
realizuje projekt „W Czar-
toryskiej na Ursynowie
uczymy się efektywnie”,
na który otrzymał dofi-
nansowanie ze środków
unijnych w wysokości 340
698,84 zł. 

Głównym celem projektu
jest podniesienie kompetencji
kluczowych na rynku pracy u
76 uczniów (37 kobiet, 39 męż-
czyzn) z CLVIII Liceum Ogól-
nokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Księżnej
Izabeli Czartoryskiej w War-
szawie.

Podniesienie kompetencji
będzie możliwe poprzez do-
datkowe zajęcia z języków ob-
cych (częściowo z wykorzysta-
niem metody eksperymentu i
sprzętu działającego w opar-
ciu o technologie informacyj-
no-komunikacyjne czyli TIK), a
także zwiększenie umiejętności
z zakresu pracy zespołowej, ro-
zumowania, kreatywności, in-
nowacyjności, krytycznego
myślenia i rozwiązywania pro-
blemów. Projekt obejmuje rów-
nież doposażenie szkoły do na-
uki metodą eksperymentu i za-
kup sprzętu TIK, a także obję-

cie wsparciem dotyczącym
podniesienia kompetencji 5 na-
uczycieli (4 kobiet, 1 mężczy-
zny). Projekt ruszy w sierpniu
br. i potrwa do końca lipca
2022 r. 

Całkowita wartość projektu
to 396 763,80 zł, a kwota uzy-
skanego dofinansowania to 340
698,84 zł. Urząd Dzielnicy Ursy-
nów pozyskał środki unijne w
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014-2020
- X Oś Priorytetowa RPO WM
2014-2020 Edukacja dla rozwo-
ju regionu.

Urząd Dzielnicy Ursynów
chce w tym roku zorgani-
zować pięć Ursynowskich
Wyprzedaży Garażowych:
29 marca, 28 czerwca, 30
sierpnia, 18 października
oraz 29 listopada. 

Wszystkie „garażówki” odbę-
dą się na parkingu Urzędu Dziel-
nicy Ursynów (al. KEN 61), w
godz. 12.00 – 16.00. Trwa proces
wyłonienia wykonawcy – ofer-
tę na organizację garażówek
można złożyć do 21.02.2020 r. 

W dniu 17 maja odbędzie się
także garażowka miejska. Jest to
realizacja projektu z Budżetu
Obywatelskiego. Każda „gara-
żówka” to raj dla poszukiwaczy
skarbów, kiermasz staroci, a z
drugiej strony szansa na nowe
życie dla niepotrzebnych ubrań,
zabawek, książek, bibelotów i in-
nych szpargałów oraz duże pole
do popisu dla rękodzieła i wszel-
kiej maści twórczości własnej!

– O organizację wyprzedaży
garażowych apelowało wielu
mieszkańców, wpłynęła rów-
nież w tej sprawie petycja. Mi-
mo ograniczonych środków fi-
nansowych wyszliśmy naprze-
ciw oczekiwaniom ursynowian

i zdecydowaliśmy się zorgani-
zować pięć „garażówek”. Mam
nadzieję, że już na stałe wpi-
szą się do kalendarza ursynow-
skich imprez – wyraża nadzie-
ję burmistrz Ursynowa Robert
Kempa.

Zostań Senior Liderem
Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza osoby powyżej 50-ego roku życia do udziału w projekcie „Se-

niorzy Seniorom”, w ramach którego można zrealizować projekt w przestrzeni naszego miasta, dzie-
ląc się swoją pasją i doświadczeniem.

Biorąc udział w projekcie, otrzymujecie Państwo wsparcie merytoryczne, niezbędny sprzęt oraz
materiały. Więcej informacji zostanie przekazanych na pierwszym spotkaniu, które odbędzie się
29 lutego o godz. 11.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza, I pię-
tro.Termin nadsyłania zgłoszeń do 7 marca 2020 roku, mail: wolontariatpracowniczy@um.war-
szawa.pl.

Ogród społecznościowy na Ursynowie
Zapraszamy na spotkanie dotyczące utworzenia na Ursynowie ogrodu społecznościowego, któ-

rego najważniejszą częścią będą ludzie. Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2020 r. o godz. 18.00 w
siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów (sala nr 543, V piętro). Zależy nam na tym, aby taki ogród po-
wstał na Ursynowie, wzorem innych miast europejskich. Wierzymy, że znajdą się chętni do jego pro-
wadzenia.

Czym są ogrody społecznościowe? To ogólnodostępne miejsca na terenach zurbanizowanych,
służące uprawie warzyw i kwiatów, spotkaniom i integracji. Mogą być także miejscem działań edu-
kacyjnych i kulturalnych. Prowadzone są przez grupy nieformalne, organizacje pozarządowe oraz
mieszkańców. Uczestnicy takich ogrodów decydują, w jakim kierunku one się rozwijają. Ważne jest,
aby wokół takiego miejsca wytworzyła się lokalna wspólnota osób, których łączy idea ogrodnic-
twa miejskiego, zdobywająca coraz większą liczbę zwolenników na całym świecie.

W ramach spotkania przewidziane są m. in. wystąpienia dotyczące idei ogrodów społecznościo-
wych, przykładów takich ogrodów na świecie, a także możliwości finansowych i organizacyjnych
prowadzenia takiej inicjatywy. Wystąpieniami tymi zostanie zapoczątkowana dyskusja nad kształ-
tem i dalszymi losami ogrodu społecznościowego na Ursynowie. Wprowadzenia do tematyki do-
kona Ada Górna, doktorantka w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Uniwer-
sytecie Warszawskim. W spotkaniu wezmą także udział przedstawiciele Zarządu Zieleni m. st. War-
szawy oraz Centrum Komunikacji Społecznej.

Na spotkanie Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza wszystkich, którzy chcieliby wspólnie stworzyć
otwarte miejsce spotkań na łonie przyrody oraz zająć się pracą w ogrodzie. Osoby, które zaanga-
żują się w projekt, będą miały szanse uczestniczyć od podstaw w jego budowie.

Cyfryzacja na Ursynowie

Efektywna nauka w CLVIII LO

ZZaajjęęcciiaa ddllaa ddzziieeccii zz wwyykkoorrzzyyssttaanniieemm nnoowwoocczzeessnnyycchh tteecchhnnoollooggiiii,, kkttóórree ooddbbyyłłyy ssiięę nnaa UUrrssyynnoowwiiee 
ww ggrruuddnniiuu 22001199 rrookkuu..

Kolejna edycja „garażówek” na Ursynowie

Do końca marca trwa ak-
cja „Ciepło z natury”. Dzię-
ki niej choinki będą mogły
stać się „zieloną energią”,
cieplną i elektryczną. Wy-
starczy, że warszawiacy na
dzień przed wyznaczonym
w harmonogramie termi-
nem odbioru odpadów
wielkogabarytowych, zo-
stawią drzewko w miejscu
zbiórki.

W ramach warszawskiej akcji
„Ciepło z natury” iglaki będą od-
bierane sprzed domów warsza-
wiaków do końca marca. Miesz-
kańcy mogą zostawić świątecz-
ne drzewko w miejscu zbiórki
odpadów wielkogabarytowych,
na 24 godziny przed wyznaczo-
nym terminem odbioru. Akcja
obejmuje wszystkie dzielnice.

W tym roku warszawiacy do-
brze przygotowywali drzewka
do odbioru. Niemal wszystkie
choinki były poprawnie rozebra-
ne z ozdób, wyjęte ze stojaków,
a niekiedy wynoszone w opako-
waniach ułatwiających sortowa-
nie. Tak przygotowane do recy-
klingu choinki odbierane są
przez operatorów, według har-
monogramu wywozu odpadów,
który dostępny jest tutaj.

Warszawiacy mogą też osobi-
ście dostarczyć iglaki do składu
recyklingowego przy ul. Księcia
Ziemowita 29. W tym miejscu od-
bierane są również choinki w do-

niczkach. Jeszcze w styczniu część
drzewek, rodzimych gatunków
np. świerków pospolitych czy so-
sen, została odebrana przez sto-
łecznych leśników z Lasów Miej-
skich-Warszawa. W ten sposób,
drzewka kupione przez miesz-
kańców, wzbogacą miejskie tere-
ny zieleni – nadal produkując tlen
i pochłaniając zanieczyszczenia.

Przekazane ścięte choinki sta-
ną się wysokoenergetyczną zielo-
ną energią, wykorzystywaną do
produkcji prądu. W tej odsłonie
akcji zebrano 346 ton choinek.
Operatorzy wciąż dostarczają ko-
lejne kilogramy drzewek, co po-
zwala szacować, że być może
uda się pobić zeszłoroczny re-
kord – 1400 ton iglaków.

Drzewka odebrane od miesz-
kańców, po wstępnej kontroli
braku dekoracji i uzyskaniu od-
powiedniej wilgotności, prze-

twarzane są w biopaliwo. Po roz-
drobnieniu iglaków powstają
zrębki. Następnie zrębka jest spa-
lana w specjalnych instalacjach,
gdzie w wyniku uzyskanej tem-
peratury (powyżej 850 stopni
Celsjusza) powstaje energia
cieplna i elektryczna. Jedna tona
choinek jest w stanie zastąpić
około 450 kg węgla. W ten spo-
sób zmniejsza się emisję dwu-
tlenku węgla do atmosfery.

Elektrociepłownia zwiększa
do maksimum wykorzystanie
potencjału energetycznego pa-
liwa. Dzięki wtórnemu obiegowi
spalin, a także nadzorowanej
emisji gazów cieplarnianych eli-
minuje się produkcję cząsteczek
pyłów PM10 i PM 2,5, które two-
rzą smog. Paląc choinkę w do-
mowym piecu osiąga się jedynie
1% zdolności profesjonalnej in-
stalacji. K D

Choinki wciąż mogą dać „Ciepło z natury”
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Pod skromnym, fin-de-siecle’owo
brzmiącym hasłem „Spotkanie jubile-
uszowe 25 lat do setki”, ursynowski na-
uczyciel matematyki, kiedyś harcerz, a
teraz wzięty kabareciarz, współpracują-
cy od lat z „Passą” Wojciech Dąbrowski
uczcił w środę 19 lutego swoje urodziny
popisowym występem w Domu Sztuki.

Ten znakomity sztukmistrz z Wiolinowej już na
wstępie wyraził satysfakcję, iż Sejm RP docenił je-
go wkład w upowszechnienie wiedzy i postano-
wił, że 19 lutego będzie Dniem Nauki Polskiej. Woj-
ciech przyjął to jako równe potraktowanie uczo-
nych reprezentowanego przezeń stanu świeckiego
oraz uczonych stanu duchownego, bo posłowie by-
strze zauważyli, iż warmiński kanonik Mikołaj Ko-
pernik urodził się również 19 lutego, nie w Krako-
wie wprawdzie jak Wojtek, ale w równie sławnym
grodzie Toruniu, niemniej obu uczonych łączy za-
miłowanie do racjonalnego postrzegania świata.. 

Wikipedia przedstawia Dąbrowskiego jako „pol-
skiego piosenkarza, konferansjera, satyryka, au-
tora tekstów piosenek i muzyki, popularyzatora
piosenki retro oraz nauczyciela. W dziedzinie ma-
tematyki nasz kolega udzielał się nie tylko dydak-
tycznie (wciąż to robi), lecz również naukowo.
Kto by pomyślał, że po latach założy Muzyczny Ka-
baret Wojciecha Dąbrowskiego i będzie szydził z
ogłupiającej nas rzeczywistości jako racjonalista w
każdym calu. 

Chociaż Wojtkowi nigdy zajęć nie brakowało, to
jednak w wirze codziennych spraw zawsze znajdo-
wał czas na pisywanie do gazet, współpracując z
prasą harcerską, „Głosem Nauczycielskim”, a tak-

że ursynowskimi czasopismami: „Pasmo”, „Sąsie-
dzi”, a przede wszystkim  z„Passą”. Nadto zaś na-
pisał parę książek i nawet dramat na scenę, poza
wszystkim zaś zaczął się już dawno intensywnie
udzielać w mediach społecznościowych, mając w
nich rekordową liczbę followersów. Jeden z jego
znakomitych wierszy satyrycznych zyskał tak wiel-
ką popularność, iż w sieci zapanowało przekona-
nie, że autorem utworu jest niezrównany Woj-
ciech Młynarski. To jednak było dzieło Wojtka.

W środowy wieczór jubilat zaprezentował się
rozentuzjazmowanej publiczności lirycznie i saty-
rycznie, prezentując między innymi brawurowy
utwór „Ściąga z matmy”, a także filmy, ilustrują-
ce własny życiorys. W brawurowo wykonywa-
nym „Walcu a-moll”  z muzyką Fryderyka Chopi-
na towarzyszył mu na pianinie syn Piotr (wraz z
ojcem na zdjęciu), a wspaniałym wykonaniem
poloneza A-dur do słów Wojciecha popisała się
Anna Maria Adamiak. Na scenie nie zabrakło rów-
nież gwiazdora Polskiego Radia Marka Gaszyń-
skiego, który na urodziny Dąbrowskiego przypro-
wadził swoich gitarzystów.

Podobno tylko ze sfer rządowych poszedł po-
mruk, iż do swoich tekstów Dąbrowski dobrał
muzykę takich tandetnych klezmerów jak Chopin
i Stanisław Moniuszko, a całkowicie pominął dzi-
siejszą chlubę narodu – Zenona Martyniuka. Ale
na szczęście wciąż mamy w Polsce swobodę twór-
czą i jest nadzieja, że za środowe przewinienie
Wojciech nie stanie przed jakimkolwiek sądem
dyscyplinarnym. 

Na koniec więc ściskamy jubilata serdecznie i
wyjaśniamy: 75 lat to nie grzech. R a f a ł  K o s

Tworzyli jedno z najsłyn-
niejszych małżeństw w hi-
storii kina. Ale ten zwią-
zek nie był sielanką, o
czym widzów Teatru Za
Dalekiego w Domu Sztuki
SMB „Jary” przekonał
monodram „Nie lubię pa-
na, panie Fellini” w wyko-
naniu Małgorzaty Bog-
dańskiej.

To prawda, że Giulietta Masi-
na swoje najwybitniejsze role fil-
mowe – w „La Stradzie” i „No-
cach Cabirii” (za tę drugą zdoby-
ła nagrodę na festiwalu w Can-
nes) – zawdzięczała mężowi.
Sukcesy – w innych filmach Fe-
derico Felliniego, takich jak „Giu-
lietta i duchy” czy „Ginger i Fred”
już bardziej umiarkowane – oku-
powała jednak poddawaniem się
reżyserskiemu terrorowi mał-
żonka na planie zdjęciowym i
upokorzeniami z powodu jego
zdrad małżeńskich. Mimo to pa-
ra znalazła wśród życiowych
burz miejsce na czułość i gesty
świadczące o wzajemnym przy-
wiązaniu. Przetrwała do końca –
do śmierci Felliniego, po której
wkrótce odeszła też Masina.

Monodram „Nie lubię pana,
panie Fellini” został napisany i
wyreżyserowany przez Marka
Koterskiego, twórcę takich fil-
mów jak „Dzień Świra” czy „7
uczuć”. Mądrze napisany i do-
brze wyreżyserowany, choć po-
czątkowo mógł nieco irytować
aktorską szarżą Małgorzaty Bog-
dańskiej. Im stawał się bardziej

dramatyczny i przejmujący, tym
lepiej odnajdowała się w nim
Bogdańska, skądinąd trafnie do-
brana do roli Masiny z racji fi-
zycznego podobieństwa.

Potrafiła naprawdę poruszyć
publiczność, która nagrodziła ją
za to długotrwałymi oklaskami i
zasypała – w kuluarach – kom-
plementami.

Ten monodram znalazł w Do-
mu Sztuki idealną scenerię, bo
tło dla Bogdańskiej (wykorzystu-
jącej w swojej grze różne rekwizy-
ty kojarzące się z filmami Felli-

niego z Masiną, np. bębenek i
trąbkę z „La Strady”) stanowił
biały ekran kinowy, na który świa-
tło rzucało cienie aktorki. Tak oto
z użyciem prostych, minimali-
stycznych środków powstało coś
w rodzaju skrzyżowania teatru i
kina, przedstawienia i filmu.

Wydarzenie zgromadziło w
Domu Sztuki/Teatrze Za Dale-
kim komplet widzów, a sfinanso-
wane zostało ze środków Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy.

A B U
F o t o :  A l e k s  B e r g

Salonik muzyczny na Ur-
synowie stał się faktem.
Fundacja Diamentowy
Głos znalazła swą przy-
stań w dość skromnym po-
mieszczeniu wynajmowa-
nym od Spółdzielni Jary
przy ulicy Cybisa 4. Miej-
sce dla niewtajemniczo-
nych dość trudne do znale-
zienia, ale na kameralne
spotkania towarzyskie z
muzyką w sam raz. 

Rano odbywają się tu zajęcia
wokalne dla dzieci i młodzieży,
ale szefowa Fundacji Ludmiła
Piechowska nie byłaby sobą,
gdyby ograniczyła się tylko do
skromnej działalności statuto-
wej. Fundacja ma ambicje krze-
wienia muzyki i sztuki na naj-
wyższym poziomie. Od lat orga-
nizuje z rozmachem konkursy
wokalne i festiwale. Lista inicja-
tyw jest długa: Wiktoria - kon-
kurs wokalny poświęcony An-
nie German, Diamenciki dla  naj-
młodszych wokalistów, Magno-
lia dla młodzieżowych miłośni-
ków jazzu, Kultura romansu, Mi-

mozami jesień się zaczyna i
warsztaty poświęcone tangu ar-
gentyńskiemu.

Osobiście zetknąłem się z Fun-
dacją jako juror na I Międzynaro-
dowym Festiwalu Sztuk Scenicz-
nych w Rowach w sierpniu 2017
roku, miałem przyjemność go-
ścić na organizowanych przez
nią koncertach w warszawskim
Nowym Świecie Muzyki i w Po-
wsinie.

Laureatką Grand Prix Festi-
walu Kultura Romansu jest na-
sza ursynowianka Klaudia Ku-
lik, doktorantka SGGW, która
pojawiła się także na Ogólno-
polskim Festiwalu Piosenki Re-
tro im. Mieczysława Fogga,
koncertowaliśmy razem w Wil-
nie, na Ursynowie i w Klubie
Lekarza.

Otwarcie Saloniku nastąpiło
nieprzypadkowo w ubiegłą so-
botę, 15 lutego. Dzień wcześniej
przypadała 84 rocznica urodzin
Anny German, pierwszy wie-
czór muzyczny w Saloniku był
właśnie jej poświęcony. Boga-
ty program obejmował projek-

cję filmu dokumentalnego z An-
ną German w roli głównej, wy-
stęp dwóch znakomitych woka-
listek amatorek, Małgorzaty Ka-
lińskiej z Brzegu i Małgorzaty
Siemieniec z Kielc, które od lat
mają w repertuarze niemal
wszystkie piosenki z repertu-
aru Anny German  i do złudze-
nia przypominają śpiew swojej
idolki, zarówno barwą głosu jak
i interpretacją utworów. Przy-
wołano także fragmenty bio-
graficznej książki Marioli Pry-
zwan Anna German – tańczą-
ca Eurydyka we wspomnie-
niach. Swój wiersz dedykowany
Annie German zaprezentował
Karol Rozental.

W kuluarowych rozmowach
szczególne zainteresowanie
wzbudziła pani Stanisława
Bardzka, mieszkanka Kabat, któ-
ra jest miłośniczką Anny Ger-
man, a urodziła się… tego sa-
mego dnia, w tym samym czasie
odbywała studia we Wrocławiu,
tego samego dnia… urodziła
dziecko (coś zbyt wiele tych
przypadków!) i jak twierdzi wie-
le innych faktów i cech charakte-
ru łączy ją z bohaterką, jak na
bliźniaczą siostrę spod tej samej
gwiazdy przystało.

Atmosfera pierwszego spotka-
nia okazała się cudowna. Salonik
muzyczny zapowiada następne,
w każdą sobotę. Już w najbliższą
(22 lutego, godz. 17) odbędzie
się spotkanie ze śpiewającym se-
niorem, Eugeniuszem Tiemni-
kowem (Żenią), laureatem ostat-
niej edycji telewizyjnego progra-
mu The Voice of senior. Salonik
zaprasza tym razem na wieczór
pieśni rosyjskiej. Szczegółowe
informacje i rezerwacje biletów
- tel. 606 44 72 72.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Salonik muzyczny na Ursynowie

75 lat dookoła Wojtek!

Giulietta i Federico w Domu Sztuki
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Kolejny etap praktycznej realiza-
cji śmieciowej rewolucji tuż
przed nami.  We wrześniu 2019
roku  weszła w życie nowela usta-
wy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, czyli tzw.
ustawa śmieciowa.

Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele
nieruchomości nie będą selektywnie
zbierać śmieci, to firmy odbierające od-
pady przyjmą je jako niesegregowane
(zmieszane), a koszt ich wywozu będzie
dwukrotnie wyższy. W konsekwencji Ra-
da Warszawy uchwaliła sposób oblicze-
nia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.  Uchwała ta wejdzie w
życie z dniem 1 marca 2020 roku. W
przypadku budynków mieszkalnych
wielolokalowych opłata miesięczna od
gospodarstwa domowego wyniesie 65
zł, zaś w przypadku gospodarstwa do-
mowego w budynku jednorodzinnym
opłata – 94 zł. Zgodnie z paragrafem 2
uchwały, za zbieranie odpadów w spo-
sób selektywny odpowiada właściciel
nieruchomości. Niedopełnienie tego

obowiązku spowoduje, że opłaty zosta-
ną podwyższone dwukrotnie, to jest do
wysokości  130 zł w przypadku budyn-
ków wielolokalowych i 188 zł w przy-
padku budynków jednorodzinnych. No-
we regulacje Rady Warszawy są szoku-
jące  zarówno pod względem sposobu
egzekwowania ich przestrzegania w
oparciu o odpowiedzialność zbiorową
jak i wysokości opłat obowiązujących w
Warszawie. 

Restrykcyjna odpowiedzialność 
W przypadku gospodarstw domowych

w domach jednorodzinnych sytuację ma-
my prostą. Właściciel nieruchomości jest
łatwy do określenia, stąd egzekwowa-
nie obowiązków selekcji śmieci lub kon-
sekwencji jej zaniechania jest sprawą
techniczną. 

Zdecydowanie inaczej wygląda sy-
tuacja  w przypadku gospodarstw do-
mowych w budynkach wielolokalo-
wych, na przykład spółdzielczych, naj-
częściej spotykanych na Ursynowie.
Właścicielem nieruchomości w rozu-
mieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( w skrócie
UCPG) jest wówczas spółdzielnia, ale
również lokator spółdzielczego miesz-
kania lokatorskiego, jak i właściciel
mieszkania spółdzielczego typu wła-
snościowego – ponieważ jeden i drugi
mają tytuł prawny do władania miesz-
kaniem. Tak samo należy traktować
właścicieli odrębnych lokali mieszkal-
nych, jeżeli wspólnota mieszkaniowa

nie wybrała zarządcy, który pełniłby
wówczas rolę właściciela. 

Na fakt ten zwróciła uwagę ursynow-
ska spółdzielnia “Na Skraju”, rozsyłając
do swoich członków pisma zawierają-
cych między innymi  informację, że
“...Spółdzielnia jest jedynie poborcą opła-
ty [za wywóz śmieci - przyp. BL], którą co
miesiąc płacimy na rzecz m. st. Warsza-
wy”. Nie zmienia to faktu, że dla “miasta”
stroną jest właśnie spółdzielnia, która w
imieniu swoich członków rozlicza się z
wymaganych opłat. Wychodząc z usta-
wowego wymogu, pobiera się “... opłaty
podwyższonej za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w spo-
sób selektywny...”. Jeśli więc zdarzy się
sytuacja, że odpady będą selekcjonowa-
ne przez jednostkowych lokatorów nie-
prawidłowo, odpowiedzialność spadnie
na wszystkich “właścicieli” danej nieru-
chomości. 

Zaburzenie selektywności zbiórki od-
padów może być  spowodowane  podrzu-
caniem  śmieci przez przedsiębiorczych
okolicznych sąsiadów.  Takie zagrożenie
występuje  szczególnie w przypadku lo-
kalizacji altanek lub selektywnych kon-
tenerów w pobliżu  intensywnie wyko-
rzystywanych szlaków prowadzących do
hipermarketów i innych miejsc o charak-
terze handlowym czy usługowym. Jed-
nym z wielu takich miejsc jest śmietnik w
pobliżu budynku Magellana 14, obok
którego jest intensywnie wykorzystywa-

na droga do pobliskiego hipermarketu,
czy altanka przy al. KEN na wysokości ul.
Meander 8. 

Monitorowanie poprawności selekcji
odpadów jest faktycznie trudne, ale po-
mysłodawcy ustawy, jak i w przypadku
stolicy – Rada Warszawy, poszli po linii
najmniejszego oporu, nie zadając sobie
trudu, by system uczynić sprawiedliwym.
Po prostu całą odpowiedzialność prze-
rzucili na właścicieli nieruchomości, ge-
nerując i sankcjonując niezgodną z pra-
wem odpowiedzialność zbiorową. 

Zgodność z prawem?
Prawo u nas, zwłaszcza od jakiegoś

czasu, bywa niekiedy dziwnie elastyczne.
To tak, jakby Temida w momencie jego
tworzenia gapiła się przez okno, a nie
pilnowała poprawności legislacyjnej.
Obecnie sytuacja pozornie jest klarowna.
Jeśli ktoś wrzuci kilka butelek lub pu-
szek po piwie do kontenera z papierem,
albo podrzuci  do plastików stare książ-
ki czy opony samochodowe, wówczas
firma wywozowa potraktuje cały konte-
ner jako nieselekcjonowany z wszelkimi
konsekwencjami. Nie będzie miało zna-
czenia, że prawie wszyscy wrzucali odpa-
dy prawidłowo selekcjonowane. Wszyscy
poniosą karę, również ci porządnie sor-
tujący śmieci. Tak w praktyce wygląda
odpowiedzialność zbiorowa, usankcjo-
nowana zarówno ustawą UCPG, jak i
uchwałą Rady Warszawy. 

Jednak ci postępujący prawidłowo mo-
gą mieć uzasadnione poczucie dyskry-
minowania ze względu na ograniczenie
ich prawa do uzyskania ulgi kosztowej z
tytułu prawidłowo wykonanej pracy se-
lektywnego dostarczania śmieci. Wyko-
nali pracę, ale odebrano im przysługują-
cą obniżkę zapłaty, jak obywatelom niż-
szej kategorii. To jest już sprawa poważ-
na. Bowiem “nikt nie może być dyskrymi-
nowany w życiu politycznym, społecz-
nym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny” – mówi o tym Artykuł 32
Konstytucji RP.  

Równocześnie osoby postępujące pra-
widłowo, są traktowane tak samo jak ci,
którzy nie przestrzegają obowiązujących
wymogów selekcji odpadków. Odbiera
się im prawo do obniżonej ceny usługi,
jakby byli winni nieprzestrzegania za-
sad sortowania. A więc karze się ich za
niepopełnione czyny. Twórcy regulacji
prawnych zapomnieli, że aby kogoś uka-
rać, trzeba najpierw wykazać jego winę.
Można ukarać sprawcę podwyżką ceny,
ale dopiero wtedy, gdy złapie się go na
gorącym uczynku czyli na przykład na
niewłaściwym sortowaniu śmieci lub
podrzucaniu odpadów zmieszanych do
frakcji selektywnych.  Zapomnieli, że
“Każdego uważa się za niewinnego, do-
póki jego wina nie zostanie stwierdzona
prawomocnym wyrokiem sądu” – jak
mówi artykuł 42 ust. 3 Konstytucji RP.
Nie chodzi tu o uruchomienie w tym ce-
lu postępowania sądowego w sensie do-
słownym, ale o zapewnienie adekwat-
nych działań.

Wskazałem kolizję ustawy i uchwały
Rady Warszawy z dwoma artykułami
Konstytucji RP, która zgodnie z Artyku-
łem 8 “jest najwyższym prawem Rzecz-
pospolitej Polskiej”. Co zatem z odpo-
wiedzialnością za błędy w selekcjono-
waniu śmieci należałoby teraz zrobić?
Ustawa przeszła pełną drogę legislacyj-
ną, uchwała jest również obowiązująca.
Czy mimo tego należałoby złożyć powia-
domienie o “uzasadnionym  podejrze-
niu niezgodności z Konstytucją RP”
dwóch analizowanych aktów prawnych
– ustawy i uchwały? Kto chciałby się tym
zająć, skoro ustawa powstała pod para-
solem jednego monopolisty władzy, a
uchwała warszawska u drugiego mono-
polisty samorządowego? Za to pokrzyw-
dzona jest jedna grupa – mieszkańcy.

Skandaliczne zasady rozliczeń
Drugim oburzającym mieszkańców

elementem, związanym z wywozem od-
padów, jest opłata odniesiona do gospo-
darstwa domowego  – niezależna od je-
go powierzchni czy liczby mieszkańców.

W blokach wynosi ona 65 złotych zaś w
domach jednorodzinnych 94 złote. Takie
rozwiązanie jest szczególnie irytujące
dla osób samotnych, zwłaszcza miesz-
kających w małych kawalerkach. 

– Muszę sobie dorabiać sprzątaniem,
bo mam bardzo małą emeryturę – żali się
pani Anna. – Są dni, że ledwo chodzę, no-
gi puchną, a lekarstwa kosztują. I tu jesz-
cze ten dodatkowy wydatek. Było u nas
19 złotych, teraz będzie ponad trzy razy
więcej. A ci sąsiedzi z dołu, mają trójkę
dzieci, dwa samochody, zarabiają świet-
nie. A ile śmieci tam powstaje, przy tych
dzieciach dodatkowo. I będą płacić tyle
samo co ja. Przecież to jest nieludzkie –
mówi pani Anna.

Problem dostrzegają również spół-
dzielnie, które wyraźnie chcą się solida-
ryzować ze swoimi mieszkańcami.  “Ja-
ko władze Spółdzielni uważamy, że opła-
ta jest niesprawiedliwa społecznie i wręcz
krzywdząca dla dużej części naszych
mieszkańców, szczególnie tych, którzy
prowadzą jednoosobowe gospodarstwa
domowe” – pisze w liście do swoich
mieszkańców zarząd spółdzielni “Na
Skraju”.Właściwie nikt z moich rozmów-
ców nie kwestionuje potrzeby segregowa-
nia śmieci i podwyżki cen za wywóz. Ale
powinno to być pomyślane rozsądnie i
sprawiedliwie. Tym bardziej, że w War-
szawie stawki są wyższe niż w większo-
ści innych miast. 

Naprzeciw mieszkańcom próbują
wyjść ursynowscy społecznicy. Aktywi-
ści  stowarzyszenia “Projekt Ursynów”
zbierają w Internecie podpisy pod pety-
cją do prezydenta Warszawy. Zestawia-
jąc miesięczne opłaty za śmieci w du-
żych miastach, znacznie niższe niż w
Warszawie i odniesione na ogół do licz-
by  osób, informują:  “Tak od 1 marca
będą wyglądać miesięczne opłaty za
śmieci w dużych miastach. Zakładając,
że średnio w 1 mieszkaniu mieszkają 2
osoby (często jest to mniej), Warszawa
jest najdroższa! Dlatego mocno sprzeci-
wiamy się systemowi ryczałtowemu
(niezależnemu od liczby osób) i skie-
rowaliśmy petycję do prezydenta War-
szawy z wnioskiem o zatrzymanie
zmian w opłatach za śmieci. Nie zga-
dzamy się na to, żeby jedna osoba pła-
ciła tyle samo co 4!” Petycję tę podpisa-
ło już blisko 1000 osób, a zgodnie z in-
formacją aktywistów Projektu Ursynów
– to dopiero początek akcji protestacyj-
nej przeciwko niesprawiedliwym roz-
wiązaniom kosztowym.

Zdaniem ursynowskich internautów
Dyskusje śmieciowe oczywiście od ra-

zu pojawiały się na forach internetowych,
w tym na forum głównej ursynowskiej
grupy Obywatele Ursynowa, tworzonej
przez blisko 23000 członków. Przy po-
szczególnych wątkach dyskutują dzie-
siątki, czasem nawet setki osób. Polityki
jakby mniej, za to więcej irytacji i żalu.

Internauta  fejsbukowy ‘Adam Z Ło-
zin’, cytując portal haloursynów, pisze
m. in. : “...Nowe stawki uchwalone przez
stołecznych radnych za wywóz śmieci są
wysokie 

W obu przypadkach opłata nie będzie
zależała od liczby osób zamieszkałych. Ta
zmiana oburza wielu mieszkańców War-
szawy, uderza bowiem w starsze samot-
ne osoby o niskich dochodach”. 

Włącza się fejsbukowicz Piotr: A teraz
pytanie – ktoś tu był głuchy czy ślepy?
Rozdają na prawo i lewo 13 emerytury,
wszelakie + to i ceny wzrosły. A co jest
jeszcze w naszym kraju sprawiedliwe?
Rżną nas jak barany, a wszyscy siedzą
cicho i tylko w Internecie każdy potrafi
wylewać żal…

Pisze Ewa: “Veto. To jest skandal, to
bezprawie, to złodziejstwo. Jest zło-
dziejska wręcz, nie tylko krzywdząca i
niesprawiedliwa. Spółdzielnie powinny
się wszystkie dogadać.  I nie pobierać te-
go złodziejskiego haraczu”.

Włącza się Małgorzata: “Zastana-
wiam się, czy jest jakaś możliwość za-
skarżenia tej decyzji jako sprzecznej z
zasadami sprawiedliwości społecznej.
Jestem sama i produkuję mniej śmieci

niż rodzina z dziećmi, a emerytura jest,
wiadomo, jaka jest. Jakiś pozew zbioro-
wy? I kto miałby zająć się tym?”.

W dyskusji pojawia się merytoryczny
wątek ekonomiczny. Mówi Michał: “Ale
przecież w tym wszystkim nie chodzi o
ograniczenie produkcji śmieci... Gdyby
było inaczej, ustawodawca wprowadził-
by odpowiednie przepisy narzucające
takie ograniczenia na producentów opa-
kowań. A tak, z góry wiadomo, że znaj-
dzie się ktoś, kto nie segreguje śmieci, a
konsekwencje poniosą wszyscy. Tak
więc nie łudźmy się – to jest po prostu
ordynarny skok na naszą kasę, poza
podwyżkami nic się nie zmieni...”.  Od-
powiada Ada z pesymistycznymi reflek-
sjami: “Segregujemy śmieci, żeby moż-
na je było wykorzystać ponownie.... czy-
li zrobić z nich coś i sprzedać... czyli
wziąć za to pieniądze....Ja mam segre-
gować, żeby ktoś mógł zarobić, czy tak?
Czy to nie mnie powinno się zapłacić
za tę robotę??? Lub przynajmniej zwol-
nić z opłat ?”. Prostą odpowiedź daje
znów Michał: “We Włoszech na przy-
kład jest tak: przyjeżdża firma odebrać
śmieci. Segregowane – nie płacisz nic.
Jeżeli jednak nie segregujesz, to pła-
cisz. Można? Można, tylko nie u nas...”.

I tak dalej, i tak dalej. Wiele dyskusji
podobnych do przytoczonej wyżej, wie-
le wniosków, sporo ciekawych pomy-
słów. Czasem trochę to chaotyczne, ale
wiele myśli przewodnich jest racjonal-
nych. Co krok przewijają się, nieko-
niecznie delikatne, sugestie, że wszyst-
ko ma swoje drugie dno. Przecież tam,
w ratuszu, siedzą radni, to mądrzy lu-
dzie. A jednak wypuścili system nie-
przemyślany, bardzo niesprawiedliwy.
Dlaczego? Czyżby dlatego, żeby jak naj-
szybciej dostarczyć przychody dziura-
wemu budżetowi? Potem się jakoś na-
prawi, usprawni, ludzie się uspokoją.
Może będą rozliczenia na podstawie
zużycia wody? Gdy to okaże się również
niefortunne, to może coś jeszcze inne-
go? Zobaczymy. Ale pieniądze będą
przecież cały czas już płynęły. Szero-
kim strumieniem. A ludzie? Do wybo-
rów  - ho, ho - jeszcze daleko. Uspoko-
ją się, zapomną. 

Jak w tym się poruszać 
Dura lex, sed lex - twarde prawo, ale

prawo. I obowiązujące. W naszym sys-
temie nawet największy bubel prawny,
dopóki nie zostanie usunięty prawo-
mocnym orzeczeniem, jest obowiązu-
jący, a nieprzestrzeganie go jest... ła-
maniem prawa, nawet gdy jest bezpra-
wiem. Poza tym nie ma wątpliwości, że
segregowanie śmieci jest i pożyteczne,
i już teraz potrzebne, tylko oczywiście w
oparciu o właściwe ramy i zasady. Jed-
nak selekcja odpadów, aby była celo-
wa, musi być dokonywana bardzo pie-
czołowicie. Na początku mogą się poja-
wić błędy, gdyż tłusty papier to nie pa-
pier, a odpadki zwierzęcej kości też nie
mogą trafić do pojemnika “bio”. Tego po
prostu trzeba się nauczyć.

Próbę edukacji i zachęty ursynowian
do selekcji podjął nasz ratusz, ustawia-
jąc we współpracy z partnerami recy-
klomat przed urzędem dzielnicy. Pomysł
wzbudził zainteresowanie, zachęta w
postaci punktów uprawniających do
zniżki za kawę w sieciówce czy na eko-
kosmetyki, wywołały spore zaintereso-
wanie. Ale co z tego, gdy urządzenie
prawie natychmiast przepełniło się. Kil-
ka dni nieczynne, znów czynne przez
chwilę, itd. Wokół recyklomatu nieza-
chwyceni ursynowianie zaczęli ustawiać
torby z pustymi butelkami. No, ale
pierwsze koty za płoty. Trochę kuśtyka-
jący, ale ruch w dobrą stroną...

Sam system selekcji odpadów jest do-
syć skomplikowany. Już dotychczasowy
– trzyfrakcyjny, wywoływał sporo pomy-
łek, mimo coraz częściej dobrej woli se-
lekcjonujących. Wprowadzany obecnie
podział na pięć frakcji odpadów jest jesz-
cze bardziej złożony. I trzeba to robić
bezbłędnie, gdyż będą – prędzej czy póź-
niej, ale na pewną będą – restrykcje ze
strony wywożących śmiecie. 

ZZaatteemm ttrrzzeebbaa ppaammiięęttaaćć::
aa.. ppaappiieerr (kolor pojemników lub na-

klejek informacyjnych oraz worków –
niebieski), wrzucamy np.: czyste opa-
kowania z papieru i tektury, gazety, cza-
sopisma i ulotki, kartony, zeszyty, pa-
pier biurowy,

bb.. mmeettaallee ii ttwwoorrzzyywwaa sszzttuucczznnee (ko-
lor pojemników lub naklejek informacyj-
nych oraz worków – żółty), wrzucamy
np.: puste, zgniecione butelki plastiko-
we, zakrętki od butelek i słoików, plasti-
kowe opakowania, torebki, worki folio-
we, kartony po sokach i mleku (tzw. te-
trapaki), zgniecione puszki po napo-
jach i żywności,

cc.. sszzkkłłoo (kolor pojemników lub nakle-
jek informacyjnych oraz worków – zielo-
ny), wrzucamy np.: puste, szklane bu-
telki, słoiki, szklane opakowania po ko-
smetykach, puste szklane opakowania
po lekach,

dd.. bbiioo (kolor pojemników lub naklejek
informacyjnych oraz worków – brązo-
wy), wrzucamy np.: odpadki warzywne
i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i
herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny do-
niczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, ko-
ści oraz tłuszczów zwierzęcych,

ee.. zzmmiieesszzaannee (kolor pojemników lub
naklejek informacyjnych oraz worków –
czarny); odpady pozostałe po wysegre-
gowaniu pozostałych frakcji, czyli tylko
to czego udało się rozdzielić do wymie-
nionych pojemników na odpady segrego-
wane lub czego nie można oddać do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, tzw. PSZOK.

oraz dodatkowo:
ff.. ooddppaaddyy zziieelloonnee (kolor worków lub

naklejek informacyjnych – szary ), np.: li-
ście, skoszona trawa, rozdrobnione gałę-
zie (odbiór od marca do listopada),

gg.. jjaakkoo ooddppaaddyy wwiieellkkooggaabbaarryyttoowwee,, np.:
stare meble (także rozłożone na części)
oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wer-
salki, pufy), materace, zabawki dużych
rozmiarów. 

Do pojemników przeznaczonych na
segregację odpadów komunalnych nie
wolno wrzucać:

aa.. ppaappiieerr:: zatłuszczonych opakowań
z papieru, zużytych ręczników papiero-
wych i chusteczek,

bb.. mmeettaallee ii ttwwoorrzzyywwaa sszzttuucczznnee:: zuży-
tych baterii i akumulatorów, sprzętu
elektrycznego oraz elektronicznego, pu-
szek i pojemników po farbach, butelek
po olejach samochodowych, opakowań
po aerozolach, opakowań po olejach sil-
nikowych, zatłuszczonego styropianu
po żywności,

cc.. sszzkkłłoo : szkła stołowego, ceramiki,
wyrobów ze szkła żaroodpornego, szkła
okiennego, luster, szyb, żarówek świe-
tlówek,

dd.. bbiiooooddppaaddyy:: resztek mięsnych, ko-
ści oraz tłuszczy zwierzęcych, oleju ja-
dalnego, ziemi i kamieni, odchodów
zwierząt,

ee.. zzmmiieesszzaannee:: sprzętu elektrycznego
oraz elektronicznego, AGD, baterii i aku-
mulatorów, odpadów budowlanych i re-
montowych, odpadów zielonych, leków
oraz chemikaliów.

oraz dodatkowo:
ff.. ddoo ooddppaaddóóww zziieelloonnyycchh:: kamieni, po-

piołu, ziemi,
gg.. jjaakkoo ooddppaaddyy wwiieellkkooggaabbaarryyttoowwee::

sprzętu elektrycznego oraz elektronicz-
nego (np.: starych pralek, lodówek), ma-
teriałów i odpadów budowlanych, re-
montowych, wanien, umywalek, grzejni-
ków, muszli toaletowych, ram okiennych,
drzwi, niesprasowanych dużych karto-
nów, opon samochodowych.

Podział jest precyzyjny i zarazem wie-
loczynnikowy. Z wyselekcjonowanymi
odpadami coś się dzieje, idą dalej do re-
cyklingu. Ktoś przetwarza, coś produku-
je, sprzedaje, zarabia. Dlaczego więc mu-
simy płacić za wywóz posegregowanych
ze sporym trudem i zaangażowaniem
czasowym odpadów, ale zarazem prze-
cież półproduktów?

Idzie nowy ład śmieciowy, mieszkańcy nie wiedzą jak go traktować w sytuacji, gdy jest się karanym za cudze winy...

Czy musi być odpowiedzialność zbiorowa?

IInnssttrruukkccjjaa sseeggrreeggoowwaanniiaa nnaa aallttaannccee pprrzzyy aall.. KKEENN..

UUrrssyynnóóww NNaa SSkkrraajjuu.. PPoojjeemmnniikkii ddoossttęęppnnee ddllaa wwsszzyyssttkkiicchh..

PPrrzzeeppeełłnniioonnyy rreeccyykklloommaatt ppoodd rraattuusszzeemm..
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Joga ogólnodostępna 
dla wszystkich

21 lutego ruszają bezpłatne zajęcia „Joga ogólnodostępna dla
wszystkich”, jest to projekt wybrany przez mieszkańców w gło-
sowaniu Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Go-
ściniec 53 w godzinach 17:00–18:30 w następujących termi-
nach: 21 i 28 lutego, 6 i 20 marca, 10 i 24 kwietnia, 15 i 29 ma-
ja, 12 i 19 czerwca, 17 i 31 lipca, 14 i 28 sierpnia, 4 i 25 wrze-
śnia, 16 i 30 października, 13 i 27 listopada.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.
Zapisy oraz informacje: jogadlawszystkich@gmail.com

16. edycja MAM to!
Zapraszamy wszystkich młodych artystów ze wszystkich ty-

pów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* do udzia-
łu w konkursach realizowanych w ramach 16. edycji Festiwa-
lu Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to!, który stanowi wyjąt-
kową szansę na pochwalenie się artystycznymi talentami, pa-
sjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych
domów kultury.

Festiwal MAM to! to mozaika 11 konkursów organizowa-
nych przez 6 instytucji kultury Mokotowa w 4 kategoriach:
#słowo, #obraz, #dźwięk, #ruch.

Wszystkie konkursy odbywają się w marcu 2020 roku, a ga-
la finałowa Festiwalu odbędzie się 6 kwietnia 2020 roku o godz.
10:00 dla przedszkoli, o godz. 12:00 dla szkół w Służewskim Do-
mu Kultury.

Dzięki Festiwalowi MAM to!:
– młodzi artyści z mokotowskich szkół, przedszkoli i placówek

oświatowych przygotowywani przez nauczycieli, instruktorów,
opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na sce-
nie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,

– opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć, jak wy-
gląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach,
inspirować się do nowych, kreatywnych działań,

– rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje
dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów po-
szczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,

– instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współ-
pracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu
rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

– wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce li-
terackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego po-
kolenia.

– Mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie
szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kultu-
ralnej w dzielnicy.

ZZggłłoosszzeenniiaa
Festiwal jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku

przedszkolnym i szkolnym, którzy uczęszczają do szkól, przed-
szkoli i placówek oświatowych na terenie dzielnicy Mokotów.

Każdy konkurs ma oddzielny regulamin znajdujący się na
stronie danego organizatora. Konkursy podzielone są na czte-
ry kategorie: #słowo, #obraz, #dźwięk; #ruch.

Warunkiem udziału w Festiwalu jest poprawne wypełnienie
Karty uczestnictwa odpowiedniej do konkursu. Kartę zgłosze-
nia wysyła szkoła lub przedszkole

SSzzcczzeeggóółłoowwee iinnffoorrmmaaccjjee ii KKaarrttyy uucczzeessttnniiccttwwaa zznnaajjddąą PPaańńssttwwoo
nnaa ssttrroonnaacchh iinntteerrnneettoowwyycchh iinnssttyyttuuccjjii oorrggaanniizzuujjąąccyycchh ddaannee kkoonn-
kkuurrssyy..

Laureaci pierwszych miejsc mają możliwość wystąpienia w
Koncercie Galowym, który odbędzie się 6 kwietnia 2020 roku.

Uwaga: konkursy organizowane są przez sześć różnych in-
stytucji kultury – do każdego konkursu należy wypełnić oddziel-
ną Kartę uczestnictwa.

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna Dzielnicy Mokotów,
Centrum „Łowicka”, Dom Kultury „Dorożkarnia”, Dom Kultu-
ry „Kadr”, Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”, Służewski
Dom Kultury.

Droga redakcjo,

Jestem Waszym wiernym czy-
telnikiem od wielu lat, staram się
regularnie czytać każdy kolejny
numer „Passy”. Z tym większą ra-
dością odebrałem informację za-
tytułowaną „Wieczysta na tele-
fon”, którą opublikowaliście Pań-
stwo na okładce numeru 5(995)
z 5 lutego br. W notce wewnątrz
numeru przeczytałem, że Urząd
Dzielnicy Mokotów uruchomił
specjalny telefon informacyjny,
dot. przekształceń nieruchomości
położonych w naszej Dzielnicy z
użytkowania wieczystego na pod-
stawie ustaw z dnia 1.01. Jako że
mam problem z wydobyciem od
w/w urzędu zaświadczenia o tym
przekształceniu (lub odmowie z
podaniem przyczyny) od blisko
roku, niezwłocznie sięgnąłem po
telefon, by dowiedzieć się czegoś
„na telefon”, jak to Państwo zgrab-
nie nazwali, o losach mojego
wniosku. Po 94 minutach prób
(„z zegarkiem w ręku”) w końcu
udało mi się usłyszeć głos pani
urzędniczki. Po zreferowaniu
przez mnie szczegółów mojej spra-
wy dowiedziałem się, że: a) pani
nic nie wie b) Urząd daje sobie
czas do końca tego roku na wy-
wiązanie się z obowiązków wyni-
kających z ustawy  - czyli rok póź-
niej niż powinien c)urzędnicy ma-
ją bardzo dużo pracy. Ta rozmowa
przelała już zupełnie czarę mojej
goryczy, dlatego zwracam się z
uprzejmą prośbą do Szanownej
redakcji o pomoc w uzyskaniu od-
powiedzi na kilka pytań:

- na podstawie jakiego przepisu
polskiego prawa UD Mokotów nie
stosuje się do przepisów prawa za-
pisanych w Ustawie z dnia 20 lip-
ca 2018 r. o przekształceniu pra-
wa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własno-
ści tych gruntów?

- dlaczego inne dzielnicy War-
szawy potrafiły się wywiązać z
w/w obowiązku?

- co kierownictwo UD Mokotów
na czele z burmistrzami zrobiło
by zapobiec obecnej sytuacji? Czy
dla władz Mokotowa było nagłym
zaskoczeniem, że w naszej Dzielni-
cy jest dużo „trudnych” nierucho-
mości, tzw. podekretowych?

- jak Urząd wyjaśni fakt, że
obecnie większość mokotowskich
przedwojennych kamienic, willi i
domów wolnostojących jest nadal
nieprzekształcona?  Właściciele

mieszkań raczej w większości
otrzymali te nieszczęsne zaświad-
czenia, ale właściele starych po-
dekretowych domów, których na
Mokotowie jest rzeczywiści sporo,
niestety nie.

Dodam tylko, że od blisko rok
nie mogę sprzedać swojej nieru-
chomości. Mam klientów, których
poszukiwałem od wielu lat, ale
nie mogę podpisać z nimi finalnej
umowy sprzedaży, ponieważ do
sporządzenia takowej notariusze
wymagają zaświadczenia o prze-
kształceniu (lub odmowy) –  po-
nieważ musi być jasny status wła-
sności danej nieruchomości. Stra-
ciłem już wiele tysięcy złotych na
przepisywanie kolejnych umów
przedwstępnych, bo co kilka mie-
sięcy notariusz bierze kolejne ty-
siące za przedłużenie tej poprzed-
niej. Około listopada mieliśmy cie-
kawy zwrot w naszej akcji, że
wszystkie dokumenty, które były
niezbędne do otrzymania za-
świadczenia, zaginęły. Dosłownie
jak w sprawie Olewnika – były do-
kumenty, nie ma dokumentów.
Po kolejnych dwóch tygodniach
nachodzenia panie z Wydziału
Nieruchomości, dokumenty na-
gle znalazły się. Nagle zgineły by
później nagle się znaleźć. A w jed-
nej i drugiej sytuacji urzędnicy
wzruszają ramionami.  Naczel-
nik Wydziału Nieruchomości UM
Mokotów na pytanie co jest prze-
szkodą w sporządzeniu takowe-
go zaświadczenia stwierdza roz-
brajająco, że ma pewne wątpli-
wości. - Ale jakie?– pytam regular-
nie urzędników z Rakowieckiej –
chętnie wyjaśnię lub dostarczę od-
powiedni dokument. Na to pyta-
nie nie jestem w stanie uzyskać
odpowiedzi właściwie od nikogo.
Ani od referentów, ani od naczel-
ników Wydziału Nieruchomości
ani od przełożonych tych ostat-
nich. Muszę przyznać, że w po-
dobnym tonie co z przemiłą pa-
nią telefonistką, przebiegło moje
spotkanie z Burmistrzem Mia-
stowskim. Żadnych konkretów,
chęci załatwienia problemu wielu
mieszkańców i zażegnania wsty-
du. Żadnych. Ale za to dzięki tym
kilku minutom wiem, że urzęd-
nicy mokotowscy mają naprawdę
dużo pracy.

A najbardziej ironiczne w tym
wszystkim jest to, że ta ustawa
miała „z automatu” załatwić
sprawę przekształceń wszystkich
nieruchomości zabudowanych na
cele mieszkaniowe w Polsce.  Mia-

ła i mogła być dużym ułatwie-
niem. Miała, ale dzięki urzędni-
kom z Rakowieckiej 25/27 jest
kolejnym kamieniem u nogi wła-
ścicieli  starych, historycznych mo-
kotowskich domów.

N a z w i s k o  a u t o r a  
d o  w i a d o m o ś c i  r e d a k c j i

Odpowiedź Urzędu 
Dzielnicy Mokotów

Urząd Dzielnicy Mokotów jest
otwarty na każde słowo kiero-
wane pod jego adresem, bo każ-
da rozmowa jest dla nas (Urzę-
du) ważna i z każdej staramy się
wyciągać wnioski, aby uspraw-
niać dalszą pracę Urzędu. A każ-
da sprawa z materii przekształ-
ceń jest właściwie sprawą indy-
widualną.

Ustawa przekształceniowa sta-
nowi precedens w kilkudziesię-
cioletniej historii samorządu. Da-
ła ona możliwość przekształce-
nia wskazanych nieruchomości,
natomiast cały proces zbadania
zasadności przekształcenia spa-
da na samorząd i jego pracowni-
ków, ponoszących odpowiedzial-
ność za przestrzeganie prawa w
wydawaniu decyzji, w tym przy-
padku zaświadczeń o przekształ-
ceniu. Liczba nieruchomości
podlegających przekształceniu
jest ogromna, zwłaszcza w gmi-
nach/ dzielnicach, w których pra-
wo użytkowania wieczystego jest
prawem powszechnym. Sytuacja
ta dotyczy w szczególności dziel-
nicy Mokotów, gdzie przekształ-
cenie dotyczy ponad 60 tysięcy
użytkowników wieczystych – naj-
więcej spośród wszystkich dziel-
nic Warszawy, więcej też niż w ta-
kich miastach, jak Poznań czy
Gdańsk. Trudno zatem porów-
nywać sytuację w innych dzielni-
cach. Ze względu na niespotyka-
ną dotąd skalę wpływającej kore-
spondencji, w tym w szczegól-
ności wniosków o wydanie za-
świadczeń potwierdzających
przekształcenie, do realizacji za-
dań wynikających z ustawy wła-
dze Mokotowa podeszły syste-
mowo. Niezwykle istotną kwe-
stią było  poinformowanie osób
zainteresowanych tematem prze-
kształcenia. Zarówno na pozio-
mie dzielnicy Mokotów jak i mia-
sta stołecznego Warszawy prze-
prowadzono szereg działań, mię-
dzy innymi:

- na stronie internetowej
www.mokotow.waw.pl  za-

mieszczono niezbędne informa-
cje o zasadach przekształcenia,

- w wyszukiwarce na stronie
www.um.warszawa.pl/prze-
ksztalcenia/ można sprawdzić,
czy nieruchomość podlega prze-
kształceniu (jeśli nieruchomość
jest już na liście przekształco-
nych nieruchomości – należy po-
czekać na zaświadczenie, nie
trzeba też płacić za użytkowa-
nie wieczyste w 2020 r.),

- szczegółowych informacji
udziela też Miejskie Centrum
Kontaktu Warszawa 19115.

- oprócz innych adresów ma-
ilowych i telefonów, od lutego
br. uruchomiono dodatkowe: e-
mail: mokotow.przekształce-
nia@um.warszawa.pl oraz tel.
(22) 32 54 616. 

Należy dodać, że ze względu
na obowiązek ochrony danych
nie udziela się telefonicznie
szczegółowych informacji o kon-
kretnych nieruchomościach.
Uruchomiony „dyżurny numer”
obsługuje kilkadziesiąt rozmów
dziennie. Zdecydowana więk-
szość rozmówców, ku ich zado-
woleniu, otrzymuje bieżące i
kompleksowe wyjaśnienia. 

Tak jak wskazano powyżej, z
uwagi na skalę zagadnienia
oraz brak vacatio legis ustawy
przekształceniowej, w takich
miastach /dzielnicach jak Mo-
kotów, gdzie ilość użytkowni-
ków wieczystych jest mierzona
w dziesiątkach tysięcy, zaświad-
czenia będą wydawane również
w 2020 roku . Zwłaszcza, że
ostatnia zmiana w ustawie na-
stąpiła w czerwcu 2019 roku
(była to trzecia zmiana, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia
2019 r.) i wprowadziła nowe,
istotne rozstrzygnięcia, np. po-
szerzono krąg nieruchomości
podlegających przekształceniu.
Spowodowało to konieczność
ponowienia analizy i powtórze-
nia czynności wykonanych już
wcześniej.

Należy też podkreślić, że
stwierdzenie przekształcenia
lub jego odmowa nie odbywa
się  automatycznie, a samo wy-
danie zaświadczenia jest zwień-
czeniem wieloetapowej proce-
dury weryfikacyjnej i musi być
poprzedzone szeregiem dzia-
łań mających na celu ustalenie,
czy istniejąca na nieruchomo-
ści zabudowa spełnia kryteria
określone w ustawie przekształ-
ceniowej. 

Kilka słów o Urzędzie Dzielnicy Mokotów
List � List � List � List � List � List � List� List � List� List � List� List � List

Tylko dni dzielą nas od uruchomie-
nia nowego sezonu roweru miej-
skiego. Wszystko jest już niemal go-
towe, pozostało jedynie rozwieźć ro-
wery na stacje i można ruszać w
drogę. Rowery miejskie powracają
1 marca. Na ponad 660 stajach w
14 miastach w całej Polsce będzie
czekało na użytkowników prawie
8,8 tys. rowerów. 

Przerwa sezonowa powoli dobiega końca
i za kilkanaście dni, w niedzielę 1 marca
wypożyczalnie rowerów miejskich w czter-
nastu miastach obsługiwanych przez Next-
bike Polska, największego dostawcę i opera-

tora tego typu inwestycji w kraju, ponownie
zostaną uruchomione. Należy jednak pa-
miętać, że rowery pojawią się na wielu sta-
cjach wcześniej (już od 25.02), a samo wy-
pożyczenie będzie możliwe dopiero po pół-
nocy z 29 lutego na 1 marca. 

1 marca sezon rowerowy rozpocznie się w:
Grodzisku Mazowieckim – 12 stacji, 92 rowe-
ry, Kołobrzegu – 13 stacji, 135 rowerów, Ko-
mornikach – 2 stacje, 20 rowerów, Koninie –
11 stacji, 102 rowery, Konstancinie-Jeziornie
– 6 stacji, 60 rowerów, Koszalinie – 10 stacji,
100 rowerów, Luboniu – 4 stacje, 40 rowe-
rów, Markach – 5 stacji, 75 rowerów, Pia-
secznie – 5 stacji, 50 rowerów, Poznaniu –

142 stacje, 1715 rowerów, Szamotułach – 7
stacji, 60 rowerów, Tarnowie – 10 stacji, 110
rowerów, Warszawie – 398 stacji, 5792 rowe-
ry, Zielonej Górze – 40 stacji, 400 rowerów.

Podczas przerwy sezonowej wszystkie
jednoślady przeszły przegląd techniczny
oraz dokonano niezbędnych napraw i wy-
miany uszkodzonych elementów. Wrócą na
ulice miast w dobrym stanie.

Rowery dostępne będą dla każdego zare-
jestrowanego użytkownika. Również zało-
żone w poprzednich sezonach konta użyt-
kowników pozostają ważne. Osoby, które po
raz pierwszy będą chciały skorzystać z rowe-
ru miejskiego mogą zarejestrować się korzy-
stając ze strony internetowej systemu lub apli-
kacji mobilnej. Warto zapoznać się z zapisa-
mi Regulaminów – w kilku systemach uległy
zmianie ich zapisy. Należy pamiętać, że aby
wypożyczyć rower, na koncie w systemie trze-
ba mieć co najmniej 10 lub 20 złotych. Pierw-
sze 15, 20 lub 30 minut (w zależności od za-
pisów Regulaminu) każdego wypożyczenia
jest bezpłatne. Po ich przekroczeniu opłaty są
naliczane zgodnie z cennikiem. 

Podobnie jak w zeszłym roku, rowery bę-
dzie można wypożyczać za pomocą aplika-
cji mobilnej,  terminala (wystarczy postę-
pować zgodnie z instrukcjami) lub kontak-
tując się z BOK. 

Sezon roweru miejskiego potrwa dzie-
więć miesięcy - do końca listopada.

Powrót rowerów miejskich już w marcu
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Policjanci eskortowali 
rodzącą kobietę

Mokotowscy i ursynowscy po-
licjanci na dwa radiowozy eskor-
towali pojazd, w którym męż-
czyzna wiózł swoją rodzącą żo-
nę. Liczyła się każda minuta.
Kierujący bmw wiedział, że
trudno będzie przedostać mu
się przez zatłoczone ulice, po-
prosił więc o pomoc dyżurnego
miasta. Krótko po tym, na świat
przyszła Jagódka.

Kilka minut przed 13:00
mundurowi zostali skierowani
na skrzyżowanie ulic Puławskiej
z Bogatki. Tam zauważyli szare
bmw, którym zdenerwowany
kierowca próbował przewieźć
swoją rodzącą żonę do szpitala
przy ul. Madalińskiego. Przy ta-
kim natężeniu ruchu najpraw-
dopodobniej by nie zdążyli. Po-
licjanci szybko poinstruowali

przyszłego tatę jak ma jechać w
kolumnie między radiowozami.
Następnie zachowując wszelkie
środki ostrożności, wzięli cywil-
ne auto w środek i używając sy-
gnałów świetlnych oraz dźwię-
kowych bezpiecznie eskortowa-
li rodzącą na izbę przyjęć do
Szpitala Specjalistycznego im.
Świętej Rodziny.

Po krótkim czasie jedna z po-
licjantek, która brała udział w
eskorcie, otrzymała od szczęśli-
wych rodziców zdjęcie nowo na-
rodzonej Jagódki oraz wiado-
mość SMS: „Dziękujemy raz
jeszcze z całego serca. Pozdra-
wiamy i życzymy jak najwięcej
spełnienia w tak trudnej i odpo-
wiedzialnej służbie”.

Policjanci każdego dnia poma-
gają ludziom w różnych, często
bardzo trudnych sytuacjach. Nie-
jednokrotnie ratują ludzkie ży-
cie ale też zmagają się z ludzkimi
dramatami. Są jednak sytuacje,
kiedy dzięki pomocy na świat
przychodzi nowe życie i wów-
czas odczuwa się największą sa-
tysfakcję z pełnionej służby.

Słoiki z marihuaną 
w skrzynce z licznikami
Ursynowscy kryminalni za-

trzymali 40-latka podejrzanego
o posiadanie znacznej ilości nar-

kotyków oraz udostępniania ich
innym osobom dla osiągnięcia
korzyści majątkowej. Policjanci
zabezpieczyli łącznie ponad 200
gramów nielegalnego suszu. Po-
dejrzany usłyszał zarzuty, za
które może spędzić w więzieniu
nawet 10 lat.

Policjanci ustalili operacyjnie,
że mieszkaniec jednego z osiedli
na Ursynowie może posiadać w
mieszkaniu środki odurzające i
zajmować się ich sprzedażą. Po-
stanowili sprawdzić swoją infor-
mację i odwiedzić 40-latka. Po-
dejrzany od samego początku
twierdził, że nie posiada w
mieszkaniu nic nielegalnego.
Szybko się jednak okazało, że to
nie prawda. Policjanci w trakcie
przeszukania mieszkania zna-
leźli kilka gramów nielegalnego
suszu. W mieszkaniu nie było
nic więcej. W ich ręce wpadł jed-
nak niewielki kluczyk. Kiedy
wzięli go do ręki, jego właściciel
wyraźnie się zaniepokoił. Poli-
cjanci otworzyli nim znajdującą
się na korytarzu skrzynkę z licz-
nikami na wodę. Wewnątrz sta-
ły dwa słoiki z suszem o charak-
terystycznym zapachu. Mężczy-
zna przyznał się, że to marihu-
ana, która należy do niego.

Narkotyki trafiły do depozytu.
Natomiast ich właściciel do po-
licyjnego aresztu. Następnego
dnia usłyszał zarzuty posiania
znacznej ilości środków odurza-
jących oraz udostępniania ich
w celu osiągnięcia korzyści ma-
jątkowej. Do wszystkiego się
przyznał.

Prokurator zastosował wobec
niego środek zapobiegawczy w
postaci policyjnego dozoru. Te-
raz mężczyzna będzie musiał
meldować się na komisariacie
przy ul. Janowskiego trzy razy w
tygodniu. Czeka go też rozpra-
wa sądowa, na której może zo-
stać skazany nawet na 10 lat
więzienia.

Uratował kolegę, po czym
wpadł za posiadanie

Policjanci z wydziału wywia-
dowczo-patrolowego zatrzyma-
li 23-latka podejrzanego o posia-
danie środków psychoaktyw-
nych oraz zabezpieczyli około
50 gramów grzybków halucy-
nogennych. Sprawa wyszła na
jaw, kiedy mundurowi oraz ra-
townicy medyczni przyjechali
do mieszkania w związku z pró-
bą odebrania sobie życia przez
współlokatora zatrzymanego
mężczyzny.

Kwadrans przed 19:00 poli-
cjanci zostali wezwani przez za-
łogę ratowniczo-medyczną na
jedno z osiedli na Mokotowie w
związku z próbą samobójczą
jednego z mieszkańców. Jak
ustalili funkcjonariusze 23-la-
tek zadzierzgnął sobie na szyi
pasek zaczepiony o poprzeczkę
w szafie ubraniowej. Z pomocą
przyszedł mu jego również 23-
letni współlokator, który uda-
remnił koledze jego zamiar. Jak
się okazało, mężczyzna był bar-
dzo pobudzony i agresywny.
Wszystko wskazywało na to, że
jest pod działaniem środków
odurzających.

W trakcie wykonywania
czynności wywiadowcy zauwa-
żyli, że w niektórych miejscach
w mieszkaniu leżą małe wo-
reczki strunowe. Mając podej-
rzenie, że przebywające tam
osoby mogą posiadać narkoty-
ki, postanowili przeszukać
mieszkanie. W pokoju należą-
cym do 23-latka, który udzielał
pomocy swojemu koledze, zna-
leźli trzy plastikowe pudełka z
grzybkami halucynogennymi.
Podejrzany mężczyzna oświad-
czył, że wszystko należy do nie-
go. Nie potrafił powiedzieć, czy
jego rówieśnik je zażył.

Został on zatrzymany i osa-
dzony w policyjnym areszcie.

Teraz czekają go zarzuty, za któ-
re może zostać skazany nawet
na 10 lat więzienia.

Utrzymywał się 
z kradzieży paliwa

Ursynowscy policjanci zatrzy-
mali 21-latka podejrzanego o
kradzieże paliwa z różnych sta-
cji na terenie Warszawy oraz
przywłaszczenia skutera. Męż-
czyźnie udowodniono cztery
przestępstwa, jednak do komi-
sariatu napływają kolejne za-
wiadomienia w sprawie jego
nielegalnej działalności.

Funkcjonariusze operacyjnie
ustalili, że 21-latek utrzymuje
się z kradzieży benzyny ze stacji
paliw. Po bliższym rozpracowa-
niu sprawy i zestawieniu go z
kilkoma tego rodzaju przestęp-
stwami okazało się, że mężczy-
zna ma na koncie co najmniej
cztery przestępstwa. Dysponu-
jąc dowodami niezbędnymi do
jego zatrzymania, operacyjni
złożyli mu wizytę. W trakcie
przeszukania mieszkania oraz

samochodu funkcjonariusze za-
bezpieczyli kilka plastikowych
baniaków z benzyną oraz kra-
dzione tablice rejestracyjne po-
jazdów. Podejrzany trafił do po-
licyjnego aresztu.

Jak ustalili policjanci, młody
mężczyzna najpierw ukradł kil-
ka tablic rejestracyjnych. Póź-
niej mocował je na swoim for-
dzie i jechał na stację. Tankował
do pełna za około 700 zł i odjeż-
dżał. Paliwo sprzedawał przy-
padkowym osobom po bardzo
konkurencyjnych cenach. Dla
niepoznaki kilka razy pożyczał
samochody od znajomych. Przy-
twierdzał do nich kradzione nu-
mery rejestracyjne i w ten sam
sposób tankował paliwo.

W trakcie czynności funkcjo-
nariusze ustalili, że podejrzany
ma jeszcze na koncie przywłasz-
czenie skutera wartego 2000 zł
z jednej z warszawskich wypo-
życzalni. Teraz czeka go rozpra-
wa sądowa, podczas której mo-
że zostać skazany nawet na 5
lat więzienia.

Kronika Stróżów Prawa

Warszawa osiągnęła właśnie tzw. cel
barceloński – 33% proc. gwarantowa-
nych miejsc w żłobkach dla populacji 2 i
3-latków. Liczba oferowanych przez mia-
sto miejsc zwiększyła się w ostatnim ro-
ku o 69 proc., z 7843 na początku 2019 r.
do 13245 obecnie. To realizacja obietni-
cy wyborczej Rafała Trzaskowskiego w
zakresie opieki nad najmłodszymi. W
tym roku również przybędzie miejsc.

- Szybki rozwój miejsc w żłobkach był możliwy
dzięki konkursom, w efekcie których miasto wy-
kupiło miejsca w nowo tworzonych oddziałach
żłobków prowadzonych przez podmioty prywat-
ne. W pięciu konkursach wykupiliśmy 5008
miejsc. To tak, jakby zbudować 50 bardzo dużych
żłobków. Kontynuujemy wykup miejsc oraz budo-
wę nowych żłobków. Teraz jednak możemy plano-
wać dużo bardziej precyzyjnie, biorąc pod uwagę
dokładne dane dotyczące liczby urodzeń – mówi
Paweł Rabiej, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Miasto ogłosiło właśnie kolejny konkurs dla
przedsiębiorców - właścicieli żłobka, klubu dzie-
cięcego lub prowadzącego punkt dziennego opie-
kuna. Oferty można składać do 30 kwietnia. 

Miejsca będą wykupowane przede wszystkim w
trzech dzielnicach o największym zapotrzebowa-
niu: na Bemowie, Pradze-Południe i Woli. W drugiej
kolejności konkursy będą dotyczyć dzielnic o wyso-
kim poziomie zapotrzebowania: Mokotowa, Śród-

mieścia oraz Targówka, a także punktowo w kon-
kretnych lokalizacji w Wawrze (osiedle Marysin
Wawerski) i Żoliborzu (osiedle Sady Żoliborskie).

Od stycznia br. zmieniły się zasady rekrutacji do
miejskich żłobków oraz powstał nowy, bardziej
przyjazny portal rekrutacyjny (www.zlob-
ki.waw.pl/rekrutacja).

Do żłobków przyjmowane są dzieci, które speł-
niają łącznie dwa warunki: przynajmniej jedno
z rodziców mieszka w Warszawie oraz zostały
poddane obowiązkowym szczepieniom ochron-
nym (nie dotyczy to dzieci zwolnionych ze szcze-
pień ze względów zdrowotnych stwierdzonych
przez lekarza).

Obecnie do wzięcia „od ręki” jest 640 wolnych
miejsc w sześciu dzielnicach: na Białołęce, Moko-
towie, w Śródmieściu, Ursynowie, w Wilanowie i
na Woli.

Na miejsce w żłobku oczekuje 4876 dzieci (na
początku 2019 r. było ich 12 tys.). To, że z jednej
strony w Warszawie są wolne miejsca w żłobkach,
a z drugiej nadal część rodziców oczekuje na miej-
sce wynika z faktu, że dla rodziców kluczowa jest
lokalizacja. Priorytetem jest, aby każde dziecko
mogło uczęszczać do żłobka w dogodnej dla rodzi-
ców lokalizacji, a jest nią najczęściej adres blisko
domu. Dlatego tak ważne jest precyzyjne plano-
wanie, gdzie zostaną uruchomione nowe punkty
żłobkowe.

Celem opieki nad małymi warszawiakami jest
niezmiennie utrzymanie wysokiej jakości w miej-
skich placówkach, dlatego miasto stale prowadzi
kontrole, zwłaszcza w nowo tworzonych żłob-
kach. Jednocześnie Zespół Żłobków zapewnia
pełne wsparcie przedsiębiorcom prywatnym, u
których wykupiono miejsca.

Miejskie żłobki zapewniają najlepszej jakości
usługi spełniające oczekiwania rodziców. Gwa-
rantują dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną,
edukacyjną, udział w zajęciach, w których podczas
zabawy występują także elementy nauki, uwzględ-
niające indywidualne potrzeby dziecka, a także je-
go rozwój psychomotoryczny.

W placówkach pracuje wykwalifikowana ka-
dra, która troszczy się o bezpieczeństwo i dobro
dziecka oraz wspiera rodziców w procesie roz-
woju i wychowania.

Dzięki zwiększeniu liczby miejsc w żłobkach
powstały nowe miejsca pracy dla 625 opiekunek. 

K a m i l  D ą b r o w a

Pasażerowie Warszaw-
skiego Transportu Pu-
blicznego będą podróżo-
wali nowoczesnymi, ener-
gooszczędnymi i ekologicz-
nymi składami metra.
Podpisano umowę z kon-
sorcjum firm Skoda
Transportation i Skoda
Vagonka na dostawę na-
wet 45 nowych pociągów
metra. Pierwsze z nich wy-
jadą na linie w drugiej po-
łowie 2021 roku.

– Zgodnie z obietnicami stale
rozbudowujemy sieć warszaw-
skiego metra. Pracujemy nad ko-
lejnymi odcinkami II linii, bada-
my też możliwości przebiegu III
nitki podziemnej kolei. By war-
szawiacy mogli w pełni korzy-
stać z zalet metra, niezbędne
jest utrzymanie odpowiedniej
częstotliwości kursowania. Dla-
tego też, obok budowy następ-
nych fragmentów podziemnej
kolei, kupujemy także nowe
składy do obsługi coraz więk-
szej sieci połączeń. Wszystko to
jest możliwe dzięki wsparciu
funduszy europejskich – mówi
Rafał Trzaskowski, prezydent
m. st. Warszawy.

Podpisana umowa dotyczy za-
kupu największej liczby pocią-
gów w historii warszawskiego
metra. Zgodnie z zapisami kon-
traktu pierwsze z 37 fabrycznie
nowych składów, z zamówienia
podstawowego, powinny trafić
do Warszawy w ciągu 20 mie-
sięcy od dnia podpisania kon-
traktu. Metro Warszawskie bę-
dzie również mogło skorzystać z
prawa opcji i zwiększyć zamó-
wienie o kolejnych osiem pocią-
gów. Ostatni skład ma dotrzeć
do stolicy po 53 miesiącach. Za
dostawę 45 pociągów konsor-
cjum firm Skoda Transportation

i Skoda Vagonka otrzyma 1,308
mld zł netto.

Zakup pociągów jest dofinan-
sowywany z dwóch projektów
unijnych: „Budowa II linii metra
wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą i zakupem taboru – etap II”
oraz „Budowa II linii metra wraz
zakupem taboru – etap III”.

Nowe pociągi, choć będą skła-
dały się z sześciu wagonów, to
ich wnętrze będzie jednoprze-
strzenne. Dzięki temu pasażero-
wie będą mogli swobodnie poru-
szać się po całym składzie.
Oprócz rozbudowanego syste-
mu informacji pasażerskiej, po-
jazdy będą również wyposażone
w udogodnienia dla osób z nie-
pełnosprawnościami. W pocią-
gach zostaną zainstalowane
m.in. wysuwane rampy, niwelu-
jące odstęp między krawędzią
peronu, a pociągiem, co ułatwi
dostęp osobom poruszającym
się na wózkach. Wagony będą
spełniać najnowsze standardy
bezpieczeństwa, a także będą
wyposażone w system monito-
ringu. Pociągi Skody będą zabie-
rały nawet 1500 pasażerów.

Ważnym elementem postępo-
wania była również ekologicz-

na eksploatacja. Dlatego też ce-
na stanowiła jedynie o 50 proc.
oceny ofert. Wśród punktowa-
nych składowych oferty znala-
zły się także zużycie energii elek-
trycznej (24 proc.), system utrzy-
mania pojazdu (22 proc.), a tak-
że ekologia (4 proc).

W pociągach Skody istotnym
z punktu widzenia kosztów eks-
ploatacji pociągów, jest system
rekuperacji czyli odzysku ener-
gii. Podczas hamowania pociągi
oddają energię elektryczną do
tzw. trzeciej szyny, zaś ruszając
wykorzystują ją do rozruchu bez
konieczności poboru z sieci ze-
wnętrznej. Będzie to miało
wpływ na oszczędności w zuży-
ciu energii.

Dodatkowo składy będą mia-
ły wydłużone okresy między
przeglądami technicznymi. Skła-
dy serii 81 przegląd podstawowy
muszą przechodzić co 20 go-
dzin, Alstom Metropolis co ty-
dzień, zaś składy Inspiro prze-
glądy podstawowe przechodzą
co około dwa miesiące. Zgodnie
z deklaracją producenta pociągi
Skoda przegląd będą przecho-
dzić co 130 dni, czyli raz na oko-
ło cztery miesiące. K D

Więcej miejsc w żłobkach w Warszawie Będą nowe ekologiczne pociągi dla metra
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Ceny mieszkań rosną we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Polska
zajmuje pod tym względem piąte miejsce (wzrost w trzecim kwartale
2019 r. o 9 proc.). Wyprzedzają nas jedynie Łotwa (13,5 proc.), Słowa-

cja (11,5 proc.), Luksemburg (11,3 proc.) i Portugalia (10,3 proc.). Szybciej wzra-
stały u nas ceny na rynku wtórnym (o 10,9 proc. wyższe niż rok wcześniej), w tym
samym okresie ceny mieszkań nowo wybudowanych wzrosły o 6,8 proc. Wartość wszystkich zobo-
wiązań gospodarstw domowych w Polsce na koniec 2018 r. wyniosła 708,4 mld zł, z czego łączne
zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych to astronomiczna kwota 421,4 mld zł. 

W ubiegłym roku pobiliśmy rekord. Zaciągnęliśmy bowiem aż 220 tys. kredytów na niespotykaną
jeszcze w historii polskiego sektora bankowego kwotę 64 mld złotych! W jednym tylko roku. Liczba
wniosków kredytowych złożonych w grudniu 2019 r. była o prawie 20 proc. wyższa niż rok wcześniej.
Taka koniunktura daje bankom możliwość bicia historycznych rekordów wartości udzielanych kredy-
tów mieszkaniowych i jednocześnie jest idealną okazją do podnoszenia kosztów kredytu. Marża przy
kredycie hipotecznym w wysokości 300 tys. zł z 20-procentowym wkładem własnym waha się w lu-
tym – w zależności od banku – od 1,5 do 2,1 proc., a prowizja od zera do 6 tys. zł. Najtaniej jest w BNP
Paribas, najdrożej w BOŚ. Jak idzie o rekordy cenowe mieszkań, prym wiedzie oczywiście Warszawa.
Za połączone apartamenty o powierzchni 470 mkw. w kamienicy z adresem Foksal 13/15 nabywca
zapłacił... 17 mln zł. To najwyższa kwota w historii III RP przeznaczona na zakup mieszkania. Jeden
z branżowych portali podał, że mieszkanie na Foksal 13/15 odpowiada cenie wystawionego właśnie
na sprzedaż XVI-wiecznego zameczku nad Loarą posadowionego na 9-hektarowej działce. 

Boom na rynku nieruchomości to efekt niskich stóp procentowych, tańszych kredytów hipo-
tecznych i ożywionej działalności tzw. flipperów. Flipping to zakup mieszkań, które po nie-
wielkim liftingu poprawiającym ich standard zostają szybko odsprzedane z zyskiem 10-15

procent. Jest to w istocie rzeczy zawoalowana inwestycja spekulacyjna, bazująca przede wszystkim
na szybkim wzroście cen. Jej rozwojowi służą wysoki wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie, które
przyczynia się do zwiększania zasobów finansowych obywateli, jak również niskie stopy procento-
we powodujące, że kredyt jest tani, a sama inwestycja w nieruchomości bardziej opłacalna od nędz-
nie oprocentowanych depozytów bankowych. Coraz głośniej mówi się o nabrzmiewaniu bańki ce-
nowej i jest to alarm uzasadniony. Mamy bowiem dzisiaj idealne warunki do jej pompowania. Nie-
stety, bańkę cenową poznamy dopiero wtedy, kiedy ona pęknie. Ale na przykład pod względem re-
lacji cen mieszkań do wysokości czynszów doszliśmy już do „poziomu krytycznego”. Tak przynajm-
niej twierdzi wielu ekonomistów. Natomiast ulica twierdzi, że bańkę cenową pompują nie flipperzy,
lecz NBP poprzez świadome i z premedytacją utrzymywanie ujemnych realnie stóp procentowych,
co ma napędzać inflację, niszczyć wartość złotówki i odbierać w ten sposób Polakom oszczędności.

Kiedy bank centralny podnosi stopy procentowe, popyt się kurczy, wzrost PKB maleje, a wraz z nim
inflacja. Tymczasem inflacja konsumencka wyniosła w styczniu 4,4 proc. w ujęciu rocznym, to naj-
wyższy poziom od 2011 r. Wysokość stopy procentowej 1,5 proc. datuje się u nas od marca 2015 r.,
co jest najdłuższym okresem w historii monetarnej stabilizacji. Mimo coraz wyższej inflacji Rada Po-
lityki Pieniężnej nie spieszy się z decyzją o podniesieniu stóp procentowych. Czy taka opieszałość przy-
niesie obywatelom (nie państwu) korzyści, czy straty? Na razie inflacja zjada część pieniędzy, które
szczęśliwcy otrzymują z tytułu 500+ oraz emeryci z tytułu dodatkowego, trzynastego świadczenia.
Ten proces widoczny jest gołym okiem. Dzisiaj za stuzłotowe zakupy w hipermarkecie przyniesiemy
do domu 20-30 proc. mniej towaru niż przed dwoma laty. Co to w ogóle za twór te stopy procento-

we? Czym to się je? Otóż stopa procentowa
jest narzędziem do hamowania inflacji. Sto-
py procentowe to cena pieniądza, po której
go sprzedajemy (depozyty) lub kupujemy
(kredyty). Podniesienie stóp oznacza trud-
niejszy pieniądz, wpierw dla banków ko-
mercyjnych, które kupują od NBP złotówki
po cenie wyznaczonej przez stopy.  Tak więc
im wyższe stopy, tym kredyt staje się droż-
szy, a inflacja niższa. Tak jest w teorii. Z ra-

portu Deutsche Banku wynika jednak, że stopy procentowe w Polsce są rekordowo niskie, a i tak za
kredyty konsumpcyjne płacimy prawie najwięcej w Unii Europejskiej. To tak nawiasem. Kiedy ceny
są w miarę stabilne, a inflacja niewielka, bank centralny, by ożywić gospodarkę, obniża cenę pienią-
dza, redukując stopy procentowe. W ustawie o NBP jest jednak wyraźnie napisane, że może powziąć
taką decyzję jedynie wtedy, kiedy taki ruch nie koliduje z zadaniem głównym banku centralnego, po-
legającym na pilnowaniu stabilności cen. Skąd RPP ma posiąść wiedzę, że pieniędzy robi się za du-
żo? Z raportów GUS wykazujących, że ceny rosną szybciej niż pędzi gospodarka. Wówczas wiado-
mo, iż pieniądz stał się zbyt tani, co może prowadzić do powstawania baniek spekulacyjnych, czyli
na przykład do ostrego wzrostu cen mieszkań kupowanych w większości na kredyt, którego potem
kredytobiorcy nie potrafią spłacić. Tak zaczął się ostatni międzynarodowy kryzys finansowy w 2008
r. Nagle bańka pękła, na giełdach zapanowała bessa, a w gospodarce kryzys.

Aby obronić system finansowy i gospodarkę państwa RPP powinna w odpowiednim momen-
cie podnieść stopy procentowe, czyli cenę pieniądza. Szybszy wzrost cen jest bowiem zjawi-
skiem niebywale niebezpiecznym. Może wywołać protesty społeczne na wielką skalę, ponie-

waż jego ofiarą padają przede wszystkim grupy najsłabsze ekonomicznie – emeryci, renciści, najgo-
rzej wykształceni pracownicy najemni, sfera budżetowa, czy świeżo upieczeni absolwenci szkół i
uczelni. W czasie kiedy inflacja niszczy im oszczędności oraz wypłacane świadczenia, minister finan-
sów jest w siódmym niebie. Budżetowi państwa służy bowiem na krótką metę wzrost cen, ponieważ
rosną wpływy z podatków pośrednich. Z drugiej jednak strony, zbyt ostra podwyżka stóp radykalnie
zmniejsza popyt na dobra konsumpcyjne, a to oznacza dla państwa spadek dochodów z tytułu podat-
ku VAT. Ponadto znacznie kurczy się rynek pracy i wzrasta bezrobocie. W dobie totalnego zadłużenia
obywateli w bankach komercyjnych utrata pracy i malejące zarobki to dla setek tysięcy rodzin kata-
strofa, która zaowocuje natychmiastowym wystawieniem rachunku politykom rządzącym państwem. 

Prawdopodobnie obawa przed gniewem ludu jest powodem, że RPP i bank centralny tolerują spe-
kulacyjne inwestycje na rynku nieruchomości i utrzymują niskie stopy procentowe, mimo że Euro-
pejski Bank Centralny określa swój cel inflacyjny na poziomie nieco poniżej 2 proc. My dawno prze-
kroczyliśmy ten poziom, i to znacznie (4,4 proc.). Dalsza więc opieszałość RPP w podjęciu decyzji
o podniesieniu stóp procentowych to stąpanie po bardzo kruchym lodzie. Jest prawdą, że zbyt gwał-
towna walka z inflacją może wpędzić gospodarkę w stagnację gospodarczą, dlatego banki central-
ne w rozwiniętych gospodarkach poruszają stopami bardzo ostrożnie. Jednak Polska nie jest gospo-
darką rozwiniętą i nie wolno  dopuścić, by strumień pieniądza rósł szybciej, niż przybywa towarów
i usług. W porównaniu do danych z grudnia 2019 r., kiedy wskaźnik cen towarów i usług konsump-
cyjnych wyniósł 3,4 proc., w styczniu roku bieżącego nastąpił wzrost aż o 1 proc. Tylko w okresie
jednego miesiąca, czyli 31 dni. To bardzo niepokojące zjawisko. W zeszłym miesiącu żywność oraz
napoje bezalkoholowe zdrożały aż o 7 proc., co więcej – analitycy spekulują, że jeszcze w tym kwar-
tale poziom inflacji konsumenckiej podniesie się do 4,5 proc.

Jestem obywatelem funkcjonującym od lat bez jednej złotówki bankowego kredytu, mimo że
w marcu ubiegłego roku przeprowadziłem się do nowego mieszkania w okolicy filtrów, o me-
trażu podobnym do mojego poprzedniego lokum. Była to transakcja w 100 proc. gotówkowa,

włącznie z urządzeniem wnętrza, więc kwestie drogich bądź tanich kredytów hipotecznych w ogó-
le mnie nie dotyczą. Ponadto zupełnie przypadkowo zakup mieszkania zbiegł się z galopującą  pod-
wyżką cen metra kwadratowego lokalu, dzięki czemu, gdybym zechciał sprzedać dzisiaj swój nowy
zakup, zarobiłbym na biegu około 70 tys. zł na czysto. Tak więc mnie osobiście pompowana bańka
spekulacyjna przyniosła znaczny zysk. Jestem właścicielem własnego, kupionego za gotówkę w
umiarkowanej cenie dachu nad głową, którego wartość w zaledwie kilka miesięcy wzrosła o ponad
10 proc., śpię więc bardzo spokojnie.  Nie chciałbym być jednak w skórze milionów Polaków, którzy
zdecydowali się na zakup mieszkania – szczególnie o dużym metrażu – w kredycie hipotecznym. Mam
bowiem przeczucie graniczące z pewnością, że po majowych wyborach prezydenckich RPP i NBP pod-
niosą jednak stopy procentowe, choć dzisiaj prezes banku centralnego zapewnia, że za jego kaden-
cji do tego nie dojdzie. Wtedy bańka cenowa pęknie. I to z wielkim hukiem. Jakie będą tego konse-
kwencje? Nie mam bladego pojęcia, ponieważ nie jestem ekonomistą. Z doświadczenia wiem jed-
nak, że pęknięcie każdej bańki z osobna to nieszczęście dla ludzi, często na gigantyczną skalę.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jeśli ta bańka pęknie...

„Boom na rynku nierucho-
mości to efekt niskich stóp
procentowych, tańszych
kredytów hipotecznych 
i ożywionej działalności
tzw. flipperów”

C ysorz to ma klawe życie oraz wyżywienie klawe… Tak wyrażał swój za-
chwyt dla sytuacji cesarza nasz wybitny bard lat 60. i 70. Tadeusz Chy-
ła. W swojej „Balladzie o cysorzu” przedstawił cesarskie życie jako syno-

nim luksusu, a nawet rozpusty. Zapomniany już dziś nieco Tadeusz Chyła był kom-
pozytorem, gitarzystą, wykonawcą satyrycznych ballad, artystą malarzem (o
czym niewiele osób wie). Był znany przede wszystkim ze sceny, ale był też uważnym obserwato-
rem życia. Chociaż w pierwszych zwrotkach ballady i w następnych genialny autor skupił się na za-
letach bycia cesarzem, to wcale nie jawił się jego apologetą. Przeciwnie balladę kończy refleksją -
…dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca! 

Dziś prawdziwych cesarzy już nie ma – można zauważyć, parafrazując słowa popularnej piosen-
ki, znanej ze świetnego wykonania Maryli Rodowicz i Stana Borysa. Tak naprawdę, cesarze prze-
trwali jeszcze tu i tam, choćby w dalekiej Japonii. Niemniej, ani u nas, ani w najbliższej zagranicy
nie występują. Gdyby nieodżałowany Tadeusz Chyła był wciąż z nami, być może wobec braku ce-
sarzy na temat ballady wybrałby życie prezydenta i to wszystko, co się z nim łączy. 

Przed nami wybory prezydenckie. Kampania rozpoczęta. Większość partii i ugrupowań wysta-
wiła już swojego kandydata. Pretendenci do fotela prezydenckiego wystartowali, choć niektórzy jesz-
cze tkwią w blokach startowych. Nagrodą jest najwyższy urząd niemal 40-milionowego kraju.
Oznacza to również całkiem nie najgorszą posadę, jednak trzeba zauważyć, że może być ona wca-
le niełatwa. Zwłaszcza jeśli potraktuje się ją poważnie – jako misję i służenie krajowi. 

Jest to urząd ważny, chociaż konstytucyjne prerogatywy przysługujące głowie państwa nie są aż
tak duże, jak mogłoby się wydawać. Mimo to, rola prezydenta może okazać się znacząca zarówno

dla samego zainteresowanego, jak
też dla wspomnianych już niemal
40 milionów obywateli. Nie można
przy tym pominąć roli głowy pań-
stwa na arenie międzynarodowej.

Jak można było się spodziewać,
tegoroczna kampania zapowiada

się ciekawie. Stawka jest dość liczna, jeśli porównać ją z wyborami z ubiegłych lat. Szanse w dru-
giej turze są bardziej wyrównane. Emocje zapewne jeszcze wzrosną, jeśli do niej dojdzie. Sądząc z
dotychczasowych wystąpień niektórych polityków, będziemy świadkami, a może nawet uczestni-
kami ostrej i bezpardonowej konfrontacji. 

Aby zwyciężyć w tym najważniejszym z nadchodzących wyścigów, pretendenci muszą pozyskać
głosy jak największej liczby Polek i Polaków. Wprawdzie pierwsze jaskółki jeszcze wiosny nie czy-
nią, ale te, które już się pojawiły – słowa i gesty sygnalizują większą gotowość do zmagań wśród szta-
bów wyborczych niż wśród kandydatów. Oczywiście, nie jest to powszechną regułą. 

Co ciekawe, prezydentura w Polsce nie jest wcale instytucją starą. Warto przypomnieć, że pierw-
szy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Gabriel Narutowicz, bezpartyjny choć zgłoszony przez
Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”, został zaprzysiężony na urząd nie tak dawno, bo 11 grud-
nia 1922 roku. Niestety, sprawował go krótko (od 14 do 16 grudnia 1922 roku). Zginął tragicznie
zamordowany przez zamachowca Eligiusza Niewiadomskiego. 

Na szczęście, mimo że ten barbarzyński akt ten wywołał wielkie zamieszanie wśród ówczesnej,
wielonarodowej społeczności Polaków, mordercze zapędy nie stały się powszechne w naszym ży-
ciu politycznym. Szybko znalazł się zastępca. Był nim marszałek Sejmu Maciej Rataj wysunięty przez
Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”. Pełnił obowiązki prezydenta RP od 16 grudnia do 20 grudnia
1922. Po nim najwyższy urząd w państwie przejął Stanisław Wojciechowski, który sprawował go
od 20 grudnia 1922 do 14 maja 1926. On również, podobnie jak jego poprzednik Maciej Rataj, re-
prezentował Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”. Od 15 maja do 4 czerwca 1926 obowiązki prezy-
denta RP ponownie przejął Rataj. 

31 maja 1926 r. Zgromadzenie Narodowe wybrało na urząd prezydenta RP Józefa Piłsudskiego,
jednak ten go nie przyjął, w wyniku czego kolejnym prezydentem został kandydat bezpartyjny, zwią-
zany z obozem sanacyjnym Ignacy Mościcki. Sprawował on swój urząd od 4 czerwca 1926 do 30
września 1939. 

Mimo, że dzieje prezydentury w Polsce są dość krótkie w porównaniu np. do znacznie dłuższej
historii naszego sejmu, to trzeba przyznać, że były burzliwe. Wpływ na to miały czynniki wewnętrz-
ne i zewnętrzne, jak wybuch II wojny światowej, który brutalnie przerwał ówczesny ład politycz-
ny, zmuszając ówczesnych prezydentów do wyjazdu za granicę. Jak potoczyły się dalsze ich losy to
już temat na odrębny artykuł. 

Dziś na szczęście nie mamy do czynienia z takimi zagrożeniami dla głów państwa, jeśli nie liczyć
katastrof lotniczych, czy innych tego rodzaju wydarzeń. Mimo to, życie prezydenta to wcale nie ta-
ka sielanka, jak mogłoby się wydawać. Żaden z nich nie żyje na odizolowanej od świata wyspie, a
każdy z nich musi liczyć się ze zdaniem wyborców uzbrojonych w kartkę do głosowania. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Prezydenci na start! 

„Pretendenci do fotela prezy-
denckiego wystartowali, 
choć niektórzy jeszcze 
tkwią w blokach startowych”

Gest Lichockiej uznajesz za przejaw pogardy?
Niesłusznie! Po co chorym przyznawać miliardy?

Na tępej propagandzie można zyskać więcej,
Za to chorych powierzyć Najświętszej Panience.

Niepotrzebny nam żaden postęp medycyny!
Wystarczą nam w szpitalach relikwie Faustyny.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

GEST LICHOCKIEJ

W o j t e k  D ą b r o w s k i

VAGABUNDUS
NNiieeddzziieellaa 2233..0022..22002200 (Okolice Woli Grzybowskiej i Rembertowa)

Wycieczka piesza po terenie d. poligonu w Rembertowie na trasie Warszawa Wola Grzybowska
- Mokry Ług - Rembertów (12 km)

Wyjazd poc. SKM linii S2 z W-wy Lotnisko Chopina o 08:51, W-wy Służewiec o 08:55, W-wy Ra-
kowiec o 09:00, W-wy Zach. o 09:09, W-wy Śródm. o 09:16, W-wy Wsch. o 09:26. Przyjazd do W-
wy Wola Grzybowska o 09:39. Zbiórka na stacji W-wa Wola Grzybowska po przyjeździe pociągu.

Powrót z Rembertowa poc. SKM linii S2, KM lub autobusem ZTM ok. 14:30.
Prowadzą: Danuta i Marek Dąbrowscy (e-mail: vagabundus@vagabundus.na7.pl)

NNiieeddzziieellaa 0011..0033..22002200 (Fort Legionów)
Zwiedzanie z przewodnikiem Fortu Legionów, stanowiącego fragment wewnętrznego pasa

fortecznego dawnej Twierdzy Warszawskiej.
Udział w wycieczce wymaga uprzedniego zgłoszenia e-mailowego na adres prowadzącej oraz

opłaty za wstęp do Fortu w wysokości 25 zł, wniesionej na wskazany przez nią r-k bankowynie póź-
niej niż 26.02.2020 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Zbiórka o 10:45 przed wejściem do fortu przy ul.Zakroczymskiej 12. Czas zwiedzania - około 2
godziny. Prowadzi: Ina Przygoda (e-mail: inaprzygoda@gmail.com)
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R osja zagarnęła naj-
większą część, bo 462
tys. km kw., Prusy 131

tys. km kw., a  Austria 129 tys.
km kw.  Znakomity rosyjski poli-
tyk przełomu XIX i XX w.  Siergiej
Witte (1849-1915),  po kilkudzie-
sięciu latach sprawowania naj-
wyższych urzędów w Rosji (mi-
nister komunikacji, minister
przemysłu i handlu, minister fi-
nansów, premier), pozostawił po
sobie pamiętnik (S. Witte, Wspo-
mnienia, tł. J. Cichocki, M Wierz-
bicka, Centrum Polsko-Rosyjs-
kiego Dialogu i Porozumienia,
Warszawa 2017), w którym cel-
nie i kompetentnie skomentował
różne aspekty życia Imperium
Romanowów. Na temat zagar-
niania cudzego napisał m. in. (s.
193): „U nas w Rosji w wyższych
sferach utrzymuje się namiętność
do podbojów, czy raczej zagar-
niania tego, co zdaniem rządu
jest źle pilnowane”. Tak więc, w
sprzyjających okolicznościach
Rosja weszła w posiadanie naj-
większej części naszego państwa.
Przez 123 lata stosowała różne
modele rządzenia przyłączonymi
obszarami.  Gdzieś na przełomie
XVIII i XIX w. w tamtejszych sfe-
rach wyższych zrodziło się prze-
konanie, że Polacy powinni być
wdzięczni Rosji za zaprowadze-
nie porządku i uratowanie przed
całkowitą katastrofą.  Szczegól-
nie powinni kochać, podziwiać i
dziękować za utworzenie w
Wiedniu (1815 r.) Królestwa Pol-
skiego, którego istnienie winno
całkowicie zaspokoić ambicje Po-
laków. Warto w tym miejscu
przypomnieć, iż wówczas, tj. w
czasach cara Aleksandra Pierw-
szego, w granicach  jego państwa
(łącznie z Królestwem Polskim)
więcej ludzi umiało czytać i pisać
po polsku niż po rosyjsku, cho-
ciaż liczba Rosjan była prawie
dziesięciokrotnie wyższa.

Śledząc reakcje Petersburga i
Moskwy na kolejne polskie po-
wstania, ale nawet na dzień dzi-
siejszy, z głośnymi ostatnio (gru-
dzień 2019 r.) wystąpieniami
prezydenta Władimira Putina –
można odnieść wrażenie, że
strona rosyjska postępuje, jak
wzgardzony kochanek.  Cesarz
Aleksander Pierwszy kokietował
Polaków, formalnie przywraca-
jąc „Królestwo Polskie”, co było
sprzeczne  nawet z  konwencją
petersburską z 15/16 stycznia
1797 r., mocą której trzy mocar-
stwa rozbiorowe  traktatowo zo-
bowiązały się m. in., iż: „nigdy
nie będą używać  w tytułach
swoich monarchów określenia
Królestwo Polskie,  aby raz na
zawsze wymazać z kart historii
nawet ślad imienia Polski”. 

C ar Aleksander I dopro-
wadził do formalnego
powołania Królestwa

Polskiego, którego stał się kró-
lem, któremu nadał konstytucję
(prawie 100 lat wcześniej, niż
analogiczny akt prawny otrzy-
mało Imperium Rosyjskie),  i w

którym, w imieniu  króla-cesarza
władzę sprawował  namiestnik -
gen. Józef Zajączek,  a więc ofi-
cer Wojska Polskiego,  bohater-
sko walczący z Rosją podczas Po-
wstania Kościuszkowskiego, a w
okresie moskiewskiej wyprawy
Napoleona, (po kontuzji Józefa
Poniatowskiego), dowodzący V
Korpusem Wielkiej Armii, m. in.
podczas bitwy nad Berezyną,
gdzie utracił prawą nogę.  Do-
wódcą  odrodzonego przez  cara-
-króla  Wojska Polskiego został
jego brat  i następca tronu – wiel-
ki książę Konstanty.  Na obszarze
Królestwa stacjonowały wów-
czas niewielkie oddziały rosyj-
skie – głównie elitarnej gwardii
cesarskiej, a ich głównym zada-
niem było zapewnienie bez-
pieczeństwa wielkiemu
księciu Konstantemu,
godne reprezento-
wanie Rosji oraz
nawiązywanie
przyjaznych
kontaktów z
Polakami,
czego przy-
kład dał sam
Konstanty,
żeniąc się z
polską
szlachcianką
Joannę Gru-
dzińską.

Wdniu 29
listopada
1830 r. Pola-

cy – rozpoczynając Powstanie
Listopadowe –  odrzucili carskie
„umizgi”. Poziom demokracji,
rozwój gospodarczy oraz stan sił
zbrojnych Królestwa były wów-
czas w  stanie najlepszym od po-
nad wieku.  Okazuje się, że  dla
Polaków względny dobrobyt to
nie wszystko. Rosja wystąpienie
Polski uznała za zdradę i czar-
ną niewdzięczność. Elity rosyj-
skie nie mogły pojąć przyczyn
takiej arogancji. Nawet Aleksan-
der Puszkin wystąpił  przeciwko
podłej i zdradzieckiej Polsce. W
Petersburgu dochodziło do po-
gromów ludności polskiej.

Przez pierwsze dwadzie-
ścia lat po upadku Po-
wstania Listopadowego

trwały represje, ale po upokorze-
niu w wojnie krymskiej, Rosja
zmieniła – częściowo – nastawie-
nie do Polski i Polaków. Nastąpiła
„odwilż sewastopolska”.  Umarł
Mikołaj I oraz jego namiestnik
Iwan Paskiewicz.  Uruchomiono
polski uniwersytet (Szkoła Głów-
na), nastąpiła liberalizacja w wie-
lu dziedzinach i pojawiła się na-
dzieja na stopniowe odzyskiwa-
nie utraconych uprawnień. Nie-
wdzięczni Polacy nie docenili jed-
nak rosyjskich ustępstw; wznie-
cili kolejne powstanie. Tym razem
Rosja postanowiła raz na zawsze
rozprawić się ze zdradziecką Pol-
ską. Nastąpiła wzmożona rusyfi-
kacja i unifikacja Królestwa z Ce-
sarstwem.  Petersburg – rozpatru-
jąc różne możliwe modele spra-
wowania władzy  w podbitym
kraju – wybrał model współpracy
„elit centrum z elitami  peryferii
oraz współpracy elit centrum   z
ludem peryferii”. Arystokracja
polska już wcześniej była w znacz-
nej części przychylna Rosji, a pol-
ski lud, po uwłaszczeniu chłopów
(marzec 1864 r.), stał się wręcz
podporą caratu. Wrogiem, które-
go należało bezwzględnie zlikwi-
dować, była liczna polska szlach-

ta, a więc ta stosunkowo dobrze
wykształcona i niezależna ekono-
micznie społeczeństwa część spo-
łeczeństwa, która była w związku
z tym – pierwsza w walce o nie-
podległość i demokrację. Ta klasa
społeczna, w znacznym stopniu
spauperyzowana w wyniku refor-
my uwłaszczeniowej Aleksandra
II, w dużej mierze – po latach –
przekształciła się w warstwę  okre-
ślaną mianem inteligencji. Impe-
rium, czyli  w przyjętym porówna-
niu „wzgardzony kochanek”,  nie
poprzestał na pozbawieniu szlach-
ty majątku. Ustanowił takie prawa
w Królestwie Polskim, które pro-
wadziły do pozbawienia kraju lu-
dzi wykształconych, a więc nie-
zbędnych dla funkcjonowania nie-
podległego państwa. Mechanizm
działań polegał na ograniczeniu
możliwości uzyskania matury,  a
tylko ukończenie  państwowego
rosyjskiego gimnazjum dawało
prawo wstąpienia na wyższą
uczelnię.  Ograniczono
liczbę ta-

kich gimnazjów
do jednego w guberni (Warszawa
była wyjątkiem).   Tym samym
liczba Polaków mogących studio-
wać  została drastycznie ograni-
czona. Rosja od końca XIX w. cał-
kowicie świadomie dążyła do
uczynienia z Polaków warstwy
„niższej”, czemu służyło wspiera-
nie szkół rzemieślniczych  i rolni-
czych (czyż nie przypomina to po-
stępowania hitlerowców?). Elitą
społeczeństwa mieli być Rosjanie,
a Polacy mieli im jedynie  służyć.
Rosjanie zapatrzeni byli we Fran-
cuzów i Anglików, toteż  na podo-
bieństwo ich kolonii chcieli urzą-
dzić „Przywiślański Kraj”, a Pola-
ków sprowadzić do roli nadwi-
ślańskich Murzynów.  Wszyscy
kolejni rosyjscy carowie (po Alek-
sandrze Pierwszym), z całą konse-
kwencją i determinacją dążyli do
zrealizowania naszkicowanego tu
modelu postępowania. 

WXX w. Piotr Struve –
wybitny liberalno-pr-
awicowy polityk ro-

syjski – doradzał władzom, aby
w stosunku do Polski  zastosować
nieco inny model. Uważał, że Ro-
sja powinna poziomem rozwoju,
gospodarką i kulturą imponować
i w ten sposób przyciągać  do no-
wej Rosji, którą nazwał „większą
Rosją”. Kultura rosyjska i język ro-
syjski miały być wehikułem po-
nadetnicznej tożsamości „więk-
szej Rosji”(Nowak Andrzej, Me-
tamorfozy Imperium Rosyjskie-
go 1721-1921, Wydawnictwo Li-
terackie, Kraków 2018, s. 329,).
Były to marzenia rosyjskich libera-
łów,  ale Rosja nie miała  (i nie
ma?) podstaw żeby imponować.
Wspomniany już Siergiej Witte w
swoim pamiętniku napisał, m. in.
(s. 267): „Co stworzyło Cesarstwo
Rosyjskie, zmieniając moskiew-
ską półazjatycką monarchię  w

najbardziej wpływowe,  w najbar-
dziej dominujące, wielkie euro-
pejskie mocarstwo? Tylko siła ba-
gnetu armii”.  Ta ocena, ocena
jednego z najzdolniejszych rosyj-
skich polityków – moim zdaniem
– jest aktualna do dnia dzisiejsze-
go.   Chyba nie jest przypadkiem,
że absurdalne zarzuty prezyden-
ta Putina  w stosunku do Polski
zbiegły się w czasie z obwieszcze-
niem  światu, że Rosja jest w po-
siadaniu supersonicznych rakiet
„Awangard”, przed którymi żad-
ne państwo nie ma środków obro-
ny. To ten współczesny „bagnet”
rosyjskiej armii, o którym przed
wiekiem pisał Siergiej Witte.

J ednoczesna klęska
wszystkich trzech zabor-
ców Polski sprawiła, że

odzyskanie niepodległości było
nie tylko możliwe, ale stało się
faktem.  Pomimo wielkich słów,
m. in. o prawie narodów do sa-
mostanowienia,  bolszewicka

Rosja granice  byłego
Imperium

Romanowów
uznawała za święte. Równole-
gle z walką z „białymi”, Rosja
Sowiecka wszelkimi sposobami
dążyła do powrotu do przedwo-
jennych granic (np. w Królestwie
Polskim na Prośnie w okolicy Ka-
lisza).  W tym marszu natknęła
się na Wojsko Polskie. W wyniku
okrutnej, krwawej wojny i
zmiennych jej losów, Armia
Czerwona została upokorzona.
Rosja musiała podpisać z Polską
pokój w Rydze.  Jak bardzo akt
ten uwierał dumę „niezwyciężo-
nej Armii Czerwonej” świadczy
fakt fizycznego usunięcia po II
wojnie światowej Pałacu Czar-
nogłowców w Rydze, gdzie po-
kój ten był podpisany. 

P rzy pierwszej nadarza-
jącej się okazji, Sowieci
zawarli pakt ze Stali-

nem, a celem był powrót do gra-
nic sprzed rewolucji. W Polsce,
wg ustaleń z 23 sierpnia 1939 r.,
granica niemiecko-sowiecka mia-
ła przebiegać, m. in. wzdłuż Wi-
sły, czyli np. Warszawa miała być
podzielona na Pragę należącą do
ZSRR oraz Warszawę lewobrzeż-
ną należącą do Rzeszy Niemiec-
kiej. Ten sam pakt oddawał ZSRR
państwa bałtyckie i Besarabię, a
więc także terytoria carskiej Ro-
sji. Pozostawiał również wolną
rękę w Finlandii, która wcześnie
należała do Rosyjskiego Impe-
rium.  Zaatakowani przez potęż-
ną Armię Czerwoną, Finowie
bronili ojczyzny od 30 listopada
1939 r. do 13 marca 1940 r., za-
dając najeźdźcom  ogromne stra-
ty. Sowieckie siły zbrojne zostały
nie tylko upokorzone, ale wręcz
ośmieszone przed całym świa-
tem. W tym miejscu należy przy-
pomnieć równie kompromitują-
ce działania carskiej armii w woj-
nie z Japonią w okresie od 8 lu-

tego 1904 do 5 września 1905 r.
Wojna sprowokowana zaborczą
i agresywną polityką Rosji na Da-
lekim Wschodzie, zakończyła się
kompromitującą klęską, gigan-
tycznymi kosztami, obniżeniem
poziomu życia, rewolucją 1905 r.,
a w konsekwencji rewolucją bol-
szewicką (1917 r.), upadkiem ca-
ratu i upokarzającym pokojem
w Brześciu (3 marca 1918). Pod
koniec 2019 r.  prezydent Rosji
Władimir Putin – w kilku publicz-
nych wystąpieniach – oskarżył
Polskę o wywołanie II wojny
światowej.  W tym miejscu przy-
pomina mi się  książka Piotra Zy-
chowicza, „Pakt Ribbentrop-
-Beck, czyli jak Polacy mogli u
boku III Rzeszy pokonać Zwią-
zek Radziecki” (Dom Wydawni-
czy REBIS, Poznań 2012).  

Polacy „a priori„ odrzu-
cili możliwość współ-
pracy z III Rzeszą Hitle-

ra. W tym względzie postawa
Polaków była i jest jednoznacz-
na.  Wobec faktu, iż Moskwa ak-
tualnie przygotowuje swoją wer-
sję  II wojny światowej, warto –

moim zdaniem -  zastano-
wić się przez chwilę nad

alternatywną wersją
przedstawioną

przez Piotra Zy-
chowicza:

Uzbrojone i
wyposażone
przez Niem-
ców  bitne i
dobrze wy-
szkolone
Wojsko Pol-

skie (ok. 100
dywizji), być

może byłoby na
jesieni 1941 r., gdy

pod Moskwą decy-
dowały się losy stali-

nowskiego imperium, tym
języczkiem u wagi, który

zmieniłby historię.  Prezydent
Putin jakoś nie chce  zauważyć,
że odrzucenie przez Polskę (na
wiosnę 1939 r.) sojuszu z Hitle-
rem, być może uratowało istnie-
nie sowieckiego państwa. Pre-
zydent Putin, tak jak wcześniej
Mikołaj I, Aleksander II, Alek-
sander III oraz Mikołaj II, ciągle
marzy o miłości Polaków do mo-
skiewskiego imperium,  czego
nie osiągnięto nawet w czasach
PRL-u, wpisując to do ówczesnej
konstytucji i wprowadzając do
roty żołnierskiej przysięgi. 

Wnioskiem ogólniej-
szej natury jest  ob-
serwowany fakt  bra-

ku w Rosji (i nie tylko) ideologii
spajającej społeczeństwo. Reli-
gię obrzydzono, a  komunizm,
który otumanił masy – umarł.  W
wieloetnicznej i wielokulturowej
Rosji nie ma niczego, co mogło-
by obecnie spajać rosyjskie społe-
czeństwo.  Lud, szczególnie lud
rosyjski, pragnie w coś wierzyć.
Moim zdaniem – obserwujemy
właśnie próbę wykreowania „hi-
storii Rosji” na rodzaj ogólnopań-
stwowej, narodowej wartości
(„religii”). Jest to swoista próba
sakralizacji historii.  Ta „święta”
rosyjska historia musi być oczy-
wiście niepokalana i wspaniała,
a jej punktem kulminacyjnym
ma być wiekopomne zwycięstwo
nad hitlerowską III Rzeszą.  Sym-
bolicznie: zwycięstwo dobra nad
złem, przy czym tym dobrem jest
(był ) Związek Radziecki ze swo-
im generalissimusem Józefem
Stalinem.  Nikt nie neguje faktu
zdobycia przez krasnoarmiejców
Berlina i zadania przez nich
śmiertelnego ciosu hitlerowskiej
bestii.  Warto jednak mieć w pa-
mięci nieprawdopodobne szafo-
wanie krwią swoich żołnierzy
przez dowódców. Niejaki Borys
Sokołow („Prawdy i mity Wiel-
kiej Wojny Ojczyźnianej 1941-

1945”, Wyd. WINGERT, Kraków
2013, s. 36) podał, że  w wojnie
z Niemcami łączne straty sowiec-
kich sił zbrojnych wyniosły 26,4
miliona ludzi (zabitych i zmar-
łych, łącznie ze zmarłymi w nie-
woli), a niemieckie 2,6 miliona.
Ocenia się, że  w latach 1941-
1945 na froncie wschodnim
Niemcy wzięli do niewoli 5,7 mi-
liona żołnierzy Armii Czerwonej,
z czego prawie milion przeszło
na służbę niemiecką (Hilfswilli-
ge).  Utworzono z nich m. in.:
14. (ukraińską) Dywizję Grena-
dierów SS,  29. Dywizję Grena-
dierów SS oraz 30. Dywizję Gre-
nadierów SS, 15. Kozacki Kor-
pus Kawalerii SS,  1. Tatarską
Brygadę Górską SS. Do tego na-
leży doliczyć kolaboracyjną Ro-
syjską Armię Wyzwoleńczą
(ROA), która dysponowała na-
wet własnym lotnictwem. Trzeba
też przypomnieć, że część byłych
żołnierzy Armii Czerwonej, któ-
rzy przeszli na stronę niemiec-
ką, brała udział w tłumieniu Po-
wstania Warszawskiego, gdzie
wsławili się wyjątkowym okru-
cieństwem. 

S iły zbrojne ZSRR cofa-
jąc się od 22 czerwca
1941 r., dotarły do

przedmieść Moskwy i Leningra-
du.  Ciężka zima 1941/42, a
przede wszystkim gigantyczna
pomoc  Zachodu (Lend-Lease)
uratowały państwo Stalina od
katastrofy. Alianci dostarczyli do
ZSRR, m. in. 20 milionów par
butów, ponad 400 tys. ciężaró-
wek, setki tysięcy ton żywności
(słynne „tuszonki”), 628,4 tys.
ton benzyny lotniczej,  2 tys. lo-
komotyw, 11 tys. wagonów ko-
lejowych,  600 tys. ton prochu i
materiałów wybuchowych itd.,
itd., itd. Każda rocznica zwycię-
stwa nad III Rzeszą  jest wielką
państwową, ale także ludyczną
uroczystością, świętowaną hucz-
nie od Bugu do Władywostoku.
W tej okoliczności  przypomina-
nie o wojskowej współpracy i mi-
litarnym sojuszu  Stalina z Hi-
tlerem, jest grzechem śmiertel-
nym, tym bardziej, że większość
„ludzi radzieckich” nigdy o tym
nie słyszała. Stąd – moim zda-
niem – próba przerzucenia tego
wstydu na Polskę. Problem  jed-
nak w tym, że już 30 grudnia
2019 r. rząd niemiecki wydał
oświadczenie, w którym przy-
znał, że Niemcy wspólnie ze
Związkiem Sowieckim napadły
na Polskę, rozpoczynając tym sa-
mym II wojnę światową.  

W nowej,  „świętej” ro-
syjskiej historii nie
może istnieć współ-

praca z hitlerowcami, nie może
istnieć podbijanie i zniewalanie
sąsiednich narodów,  głód na
Ukrainie, GUŁAG-i, stalinowskie
czystki i wymordowanie  milio-
nów współobywateli. Historia
Rosji jest święta i każdy, kto uwa-
ża inaczej, jest bluźniercą.  Pre-
zydent Putin tworzy właśnie
swoje  „dziesięć przykazań” no-
wej, narodowej religii. Pierwsza
prawda objawiona przez prezy-
denta, to: nie pakt Ribbentrop –
Mołotow był bezpośrednim im-
pulsem do wybuchu najkrwaw-
szej wojny w dziejach, ale kno-
wania wiarołomnych Polaków.
W Rosji od wieków istnieje taka
narracja w stosunku do nasze-
go narodu, co stanowi  tam  –
niestety – podatny grunt dla po-
dobnych teorii.

K ażdy z PT. Czytelników
z łatwością dopisze ko-
lejne przykazania no-

wej religii naszego wielkiego są-
siada. Przyglądajmy się uważ-
nie temu, co dzieje się w Rosji, bo
– być może – jest to początek cze-
goś groźnego! Na razie jest to
tylko śmieszne!

Co się kryje za antypolską narracją prezydenta Rosji Władymira Putina?

Kompleks porzuconego kochanka
Było to 24 października 1795 r. w Petersburgu. Podpi-
sano wtedy międzynarodowy traktat o podziale  teryto-
rium naszego państwa (III rozbiór Polski).  Rzeczywi-
stymi i pierwotnymi sprawcami nieszczęścia  byli  –
moim zdaniem –  nasi przodkowie, którzy rządząc jed-
nym z największych państw ówczesnej Europy, dopro-
wadzili Rzeczpospolitą do ruiny gospodarczej, militar-
nej  i politycznej.  Nasi sąsiedzi skorzystali  z nadarza-
jącej się okazji.  
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KKOONNSSOOLLIIDDAACCJJEE i oddłużanie .
Nowa oferta! 790 564 948

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (także 
z komornikiem), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia, szable,
książki, pocztówki, 504 017 418

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

FFIIZZYYKKAA, 609 41 66 65 metodyk
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
NNAAUUKKAA GGRRYY na pianinie, 

512 485 680

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA 15 m2 w lokalu
usługowym, 501 143 827

DDZZIIAAŁŁKKAA z przeznaczeniem pod
zabudowę jednorodz.-rekreac.,
3000 m2, Łęgi za Makowem Maz.
(100 km od W-wy), las,rzeka,
c.49,50 zł/m2, tel.: 512 349 101

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane Prażmów,
602 77 03 61

KKUUPPIIĘĘ bezpośrednio 3-4
pokojowe do 80 m2, Ursynów-
Mokotów, 537 941 456

WWYYNNAAJJMMĘĘ dwupokojowe
wyremontowane, 100 m od metra
Imielin. C. 2600 zł/m-c, 
tel.: 501 143 821

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840 
!KKaabbaattyy, 67 m2, 4 pok., 

ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840

!KKaazzuurryy, 76 m2, 4 pokoje, c.
690 tys. zł, 601 720 840 

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

! PPiiaasseecczznnoo, 2 pok.,49 m2, z
garażem, c. 350  tys. zł do neg.,
601 720 840 

! SSaaddyybbaa,  550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840 

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 
601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. 
c.1.3 mln. zł do neg., cisza,
spokój, świetny punkt, 
601 720 840

!ŻŻoolliibboorrzz,, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550
tys.zł , 601 720 840 

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

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 wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840

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

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,, 

! SSuuppeerrddoomm,, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!ZZaalleessiiee DDoollnnee, piękna
rezydencja 310/3500 m2: 
piękny ogród, piękny dom, 
601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 3300 m2,

strefa A, dobra cena, 601 720 840
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy ul.

Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 63 m2, ul.

Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840 

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

!GGrroocchhóóww, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż,  z powodu braku czasu,
601 720 840 

! LLookkaall 36 m2, Kabaty, do
wynajęcia, 601 720 840

! LLookkaall 75 m2, Centrum, 
z najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840

! LLookkaall hhaannddlloowwyy 120 m2 , 
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 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 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

DDOO SSPPRRZZĄĄTTAANNIIAA bloków i
terenów, 510 056 006; 509 318 602

OOPPEERRAATTOORRAA prasy
krawędziowej również do
przyuczenia, 602 253 180

PPRRZZYYJJMMĘĘ fryzjerkę 3000 zł +
procent, 501 143 827

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ emerytkę 
do pracy na stan. pomocy
kuchennej (zmywanie), 

tel. 501 278 650 

AANNTTEENNYY TV SAT.  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE,, 
606 234 106

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 510 128 912
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPLLEEKKSSOOWWEE PPRRAACCEE
WYKOŃCZENIOWE. 

Firma Macher, 
tel. 500 383 006

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, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

505 73 58 27
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

OOKKNNAA,, naprawy, serwis, 
787 793 700

PPAASSOOWWAANNIIEE DDRRZZWWII do
metalowych futryn, firma,
Mokotów, 22 331 28 19

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAANNIIEE MALOWANIE, 
887 815 778

UUSSŁŁUUGGII ttaappiicceerrsskkiiee,, 
550011 228833 998866

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJaann GGoołłaacckkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

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  5 0 2  0 0  0 0
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 2 6  6 7  0 0
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.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

2 2  4 8 4  2 3  0 0 ,  2 2  4 8 4  2 3  1 0
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 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe    9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

CCzzwwaarrtteekk,, 2200 lluutteeggoo,, 1188..0000::
Galeria Domu Sztuki zaprasza
na otwarcie wystawy zdjęć ar-
tystycznych wykonanych telefo-
nami komórkowymi „PhotoPho-
neArt 5”. Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 2222 lluutteeggoo,, 1177..0000-
2200..0000:: Ostatkowa Potańcówka.
Zagra DJ Jerry. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 2233 lluutteeggoo,, 1166..0000::
Popołudnie Muzyczne z cyklu
„Tam gdzie gra muzyka”. Kon-
cert „afrykański” dla dzieci –
„Tańczy, tańczy słoń”. Wyk.
Agnieszka Zdziech. Piotr Brymas.
Koordynator cyklu: Katarzyna
Żytomirska. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 2233 lluutteeggoo,, 1188..0000::
seans filmowy z cyklu „W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim”. W programie dramat
„Dziewczyna szuka miłości” (Pol-
ska 1936, reż. Romuald Gant-
kowski, 80 min., rekonstrukcja
cyfrowa). Wstęp wolny.

ŚŚrrooddaa,, 2266 lluutteeggoo,, 1188..0000:: wy-
dawanie bezpłatnych kart wstę-
pu na spektakl dla dzieci „Idzie
wiosna” (Teatr Za Daleki w Do-

mu Sztuki; niedziela, 1 marca,
16.00).

CCzzwwaarrtteekk,, 2277 lluutteeggoo,, 1199..0000::
Kino Dokumentu w Domu Sztu-
ki zaprasza na film „Kapitan”
(Polska 2019, 50 min.) i spotka-
nie z reżyserem Krispinem Plutą.
Wstęp wolny. Bohaterem filmu
jest żeglarz Krzysztof Baranow-
ski. Pokaz zorganizowany wspól-
nie ze Studiem Filmowym Kalej-
doskop. Partner pokazu: Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich.

Dom Sztuki uprzejmie informu-
je, że począwszy od poniedziałku,
24 lutego 2020 r. będą kontynu-
owane bezpłatne warsztaty arty-
styczne dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, w tym seniorów, finanso-
wane ze środków Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy. Szczegółowe
informacje na miejscu oraz na stro-
nie www.domsztuki.art.pl w za-
kładce: Aktualności.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2200..0022,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188..0000
– „SPOTKANIE Z CIEKAWYM
CZŁOWIEKIEM” gościem na-

szym będzie MAREK PRZYBY-
LIK znany dziennikarz, nauczy-
ciel akademicki, samorządo-
wiec. ZAPISY i WEJŚCIÓWKI w
Klubotece.

2277..0022,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
– Klub Podróżnika „GRECJA” –
Spotkanie  poprowadzi Katarzy-
na MANIA miłośniczka, pasjo-
natka Grecji 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2200..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Jerzym Eislerem w cyklu
wieczorów czwartkowych pt. „W
75 lat po zakończeniu II wojny
światowej: refleksje historyka”

2255..0022 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Malarze epoki na-
poleońskiej”

2277..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
prof. Mirosławem Nagielskim w
cyklu Z myślą o Niepodległej pt.
„Relacje polsko-tureckie w XVI-
–XVII wieku: plany wojny z Turcją”

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

Co i kto

Ursynowski 
Przegląd Taneczny

VII Ursynowski Przegląd Taneczny Dzieci i Młodzieży
startuje już 8 marca. O godzinie 10.00, w Arenie Ur-
synów, rusza najbardziej widowiskowa i taneczna
impreza organizowana przez Ursynowskie Centrum
Sportu i Rekreacji. 

Taniec, w bardzo różnych jego formach, jest coraz bardziej
popularny wśród dzieci i młodzieży. Coraz częściej pojawia się w
szkołach jako dodatkowa forma aktywności fizycznej. Dlatego wie-
rzymy, że również tegoroczna edycja zgromadzi wiele cieka-
wych i utalentowanych grup tanecznych, a każdy, kto przyjdzie
zobaczyć ich zmagania, będzie miał szanse podziwiać naprawdę
wspaniałe widowisko. Impreza ta skierowana jest do wszystkich
grup tanecznych na co dzień trenujących w Warszawie i okolicach.

Podczas turnieju zespołowe formy taneczne będą rywalizować
w 4 kategoriach tanecznych: HIP HOP, JAZZ-MODERN, SHOW
DANCE oraz DISCO CHEERLEADERS w 3 kategoriach wieko-
wych: do 10 lat, 11-15 lat oraz powyżej 15 lat na dwóch pozio-
mach zaawansowania. Pokazy konkursowe oceniać będzie pro-
fesjonalne jury, w którym zasiądą trenerzy i  choreografowie. Re-
gulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie inter-
netowej www.ucsir.pl
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