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Burmistrz Kempa – fachowiec

Czyt. str. 4

8 stycznia 2015        czasopismo bezpłatne Nr 1 (740)

Podczas burzliwej sesji Rady Ursynowa wyborcy żądali ustąpienia Teresy
Jurczyńskiej-Owczarek. W gorącej atmosferze nie zdołano wybrać wiceburmistrzów
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Jakże różny bywał początek
nowego roku w Warszawie!
Jak mi opowiadał jeden ze

starszych kolegów dziennikarzy,
gdy w styczniu 1945 do miasta
weszli – obok żołnierzy polskich –
Rosjanie, jeden z nich zapytał go
żartem mieszając po trosze dwa
języki: „Gawarisz po po rusku?
Niet, to ch...j ci na prikusku”. No
cóż, zupełnie inne to były czasy.
W ówczesnej burzy dziejowej tak
się porobiło, że wyzwolenie od nie-
mieckiego zniewolenia została i
całej Polsce, i samej Warszawie
przyniesiona głównie na sowiec-
kich bagnetach. Po wielu latach
niechętnie wraca się do momen-
tu odbicia hitlerowcom stolicy, co
w skali całego okołowarszawskie-
go rejonu nie było rzeczą łatwą,
bo w operacji wyparcia Niemców
poległo ponad 10 tysięcy żołnie-
rzu idących ze wschodu. 

Można dziś zastanawiać
się, czy gorsza była dla
nas okupacja niemiecka

(1939-1945), czy sowiecka, która
w gruncie rzeczy trwała aż do 1992
roku, czyli do chwili odejścia z Pol-
ski ostatnich jednostek rosyjskich.
Teraz znowu straszy się Polaków
ewentualną agresją ze strony Ro-
sjan, wskazując na zaborcze po-
czynania prezydenta Władymira
Putina, który w 2014 zabrał Krym
Ukrainie. Wszystko to jednak li tyl-
ko spekulacje i nikt tak naprawdę

nie oczekuje, że lada dzień Putin
wystrzeli rakiety w kierunku War-
szawy. Zamiast tego strzelały nam
jedynie korki od szampana z oka-
zji powitania Nowego Roku pod
skrzydłami pani prezydent Han-
ny Gronkiewicz-Waltz, która aku-
rat nie sięga po Krym, lecz po prym
w mieście. Już po raz trzeci zosta-
ła wybrana wielkorządcą Warsza-
wy, mając pod sobą 18 burmi-
strzów, którzy z uwagi na skrom-
ność istotnych uprawnień mogą
być przez nią traktowani niczym
chłopcy na posyłki. Z mocy prawa
prezydent oraz Rada Warszawy
mają bowiem kluczowe decyzje w
ręku. Zwłaszcza te, które dotyczą
funduszy inwestycyjnych. Stąd
przeznaczenie kilka lat temu blisko
kilkuset tysięcy złotych na budo-
wę nowego stadionu piłkarskiego
przy Łazienkowskiej, gdzie na co
dzień rozgrywa mecze Legia, w na-
stępstwie czego położony niedale-
ko specjalistyczny obiekt dla fut-
bolu, jakim jest Stadion Narodowy,
musi się na co dzień obywać bez
piłki.  

Choć HGW (Platforma Oby-
watelska) wciąż przypomi-
na, że to jej poprzednik Lech

Kaczyński (PiS) zainicjował inwe-
stycję przy Łazienkowskiej, a krop-
kę nad „i” postawił w zasadzie peł-
niący okresowo funkcję PiS-owski
komisarz miasta Kazimierz Mar-
cinkiewicz, który podpisał umo-
wę dzierżawy ze spółką Legia, to
jednak już za czasów pani Hanny
rada miasta dołożyła kupę forsy
do budowy nowego obiektu dla Le-
gii, zwiększając w 2007-2008 po-
trzebną kwotę bodaj ze 180 mln do
460 mln złotych. Oczywiście, prze-
ciętnego warszawiaka mało może
interesować, z winy której partii
doszło do takiej niegospodarno-
ści, jak jednoczesna niemalże bu-

dowa Stadionu Wojska Polskiego
(„Pepsi Areny”...) i Narodowego
(za państwową kasę), bo istotne
jest to, że  w efekcie: mamy znako-
micie położony pod względem ko-
munikacyjnym, ale ziejący piłkar-
ską pustką Narodowy i mającą
marne położenie Pepsi Arenę. Go-
spodarz pierwszego z tych obiek-
tów musi się wciąż gimnastyko-
wać, kombinując, czy lepiej na pił-
karskim stadionie organizować
mecze siatkówki, skoki narciar-
skie czy windsurfing. 

Tymczasem warszawski sport
wyczynowy leży martwym
bykiem i w plebiscycie na

najlepszych sportowców stolicy w
2014 roku nie byłoby dosłownie
na kogo głosować, gdyby nie im-
portowana niedawno z Poznania
rekordzistka świata w rzucie mło-
tem Anita Włodarczyk, wicemi-
strzyni olimpijska w łyżwiarstwie
szybkim Katarzyna Woźniak oraz
serbski imigrant piłkarski Miro-
slav Radović, podpora zespołu Le-
gii. To już jednak temat na zupeł-
nie inne opowiadanie, ponieważ
winą za upadek sportu mieście
trudno akurat obarczać HGW. Na
głęboki kryzys zapracowało dużo
wcześnie parę politycznych ekip
rządzących miastem. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz
ma zresztą inne sprawy
na głowie niż sport, bory-

ka się bowiem ze sfinalizowaniem
budowy drugiej linii metra i mu-
si doglądać innych ważnych in-
westycji, w tym Szpitala Połu-
dniowego, którego budowa na Ur-
synowie znowu ulegnie opóźnie-
niu. Miasto wybrało jego lokaliza-
cję tuż obok Centrum Onkologii,
wywołując gwałtowny protest te-
goż, czemu trudno się dziwić, sko-
ro stołeczna władz uderza w jego
perspektywiczne plany rozbudo-
wy. Nie ma co, Szpital Południo-
wy nie ma na Ursynowie szczę-

ścia, podobnie jak południowa ob-
wodnica Warszawy, której przy-
szłość – jak się okazuje – nie jest
wcale tak bliska, jak można było
sądzić. A przecież ursynowianie
marzą o tym, by Dolinka Służe-
wiecka i Sikkorskiego zostały
wreszcie odciążone od ruchu tran-
zytowego, powodującego codzien-
nie straszliwe korki. 

Na przełomie 2014 i 2015
roku Ursynów żył wszakże
nie problemami inwesty-

cyjnymi, tylko przedłużającymi się
w nieskończoność wyborami lokal-
nego samorządu. Jak wiadomo,
na pierwszej sesji w nowej kaden-
cji okazało się, że przewagę w ra-
dzie dzielnicy ma nadal koalicja
Nasz Ursynów – Prawo i Sprawie-
dliwość. Wsparta niezależnym rad-
nym Michałem Radziwiłłem obra-
ła przewodniczącą Katarzynę Po-
lak z PiS, ale na sesji drugiej role się
odwróciły, gdy Teresa Jurczyńska-
-Owczarek (NU) nieoczekiwanie
zagłosowała na korzyść Platformy
Obywatelskiej, która mając sojusz-
nika w  osobie Kamila Orła (Inicja-
tywa Mieszkańców Ursynowa)
uzyskała przewagę jednego głosu i
w rezultacie przeszedł jej kandy-
dat na burmistrza Robert Kempa.
Ta zaskakująca roszada była odpo-
wiednikiem manewru, jaki uczyni-
ło – tylko w odwrotnym kierunku
– pięciu radnych PO na Bemowie,
umożliwiając rozdanie kart wy-
rzuconemu z Platformy Jarosła-
wowi Dąbrowskiemu. HGW ogło-
siła już, że – mając odpowiednie
uprawnienia – nie zaakceptuje
tych kombinacji i najprawdopo-
dobniej odda Bemowo pod zarząd
swojego pełnomocnika. I tyle ma-
my z lokalnej demokracji w War-
szawie.
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Ursynowska Wigilia, już po raz czwarty

W kościele dolnym Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego już po raz czwarty odbyło się spotka-
nie wigilijne dla mieszkańców Ursynowa, zorganizowane przez Urząd Dzielnicy. We współpra-
cy z zespołami Caritas, funkcjonującymi przy ursynowskich parafiach, Stowarzyszeniem Społecz-
ników ,,Ariadna” oraz ursynowskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej udało się zaprosić na spotka-
nie mieszkańców Dzielnicy znajdujących się w trudnej sytuacji – osoby samotne, bezdomne, po-
trzebujące. Około 200 spośród nich przyjęło zaproszenie i przybyło do kościoła przy al. KEN 101. 

Nie zabrakło tradycyjnych potraw na stołach, serdecznych życzeń i łamania się opłatkiem. Dla
zebranych wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 352 przy ul. Teligi. Wspaniale zabrzmiały również
kolędy i utwory bluesowe wykonane przez zaprzyjaźnionego z Ursynowem Krzysztofa Jary-
czewskiego – twórcę największych przebojów ,,Oddziału Zamkniętego”, któremu towarzyszył Adam
Maziewski – terapeuta uzależnień z ursynowskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

Rusza lodowisko na Torze „Stegny”
Pora ostrzyć łyżwy. Już w piątek 5 grudnia o godz. 17.30 zostało bowiem otwarte miejskie lo-

dowisko na Torze „Stegny”, natomiast dzień później na obiekcie przy ul. Inspektowej 1 odbyły się
„Mikołajki na lodzie”.

Dla najmłodszych przygotowano szereg konkurencji sprawnościowych, m.in. strzały krążkiem
hokejowym do bramki czy slalom po torze przeszkód. Dla wszystkich uczestników konkurencji
rekreacyjnych były także słodkie upominki. Przypominamy, że podczas jazdy na łyżwach warto
skorzystać ze specjalnych ochraniaczy m.in. na kolana oraz kasku, szczególnie w przypadku
dzieci.

Świąteczna iluminacja w Wilanowie
W grudniu włączona została iluminacja stolicy. Od kilku lat kolorowe światełka rozświetlają gru-

dniowy mrok także w Wilanowie na ulicach: Kostki Potockiego, Wiertniczej, Przyczółkowej,
wzdłuż ulicy Sobieskiego i Al. Wilanowskiej. W ogrodzie i na dziedzińcu Muzeum Pałacu w Wi-
lanowie można podziwiać świetlne instalacje: Labirynt Światła i Ogród Wyobraźni.

Czym jest Ogród Wyobraźni? To instalacja złożona z ponad 300 tys. kolorowych lampek, któ-
re rozświetlają ogród znajdujący się obok pałacu w Wilanowie. Światła ułożone są w barokowe
wzory – latem wykorzystane są do tego kwiaty, zimą zastępują je tysiące diod. W Ogrodzie Wy-
obraźni światło połączone jest z muzyką klasyczną.

Konkurs S3KTOR 2014 – piąta edycja już ogłoszona
Od 2 stycznia do 9 lutego 2015 roku można zgłosić wybraną inicjatywę do konkursu na naj-

lepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2014 roku S3KTOR. Gorąco zachęcamy do zgłasza-
nia inicjatyw realizowanych na terenie Ursynowa.

Od 2010 roku Urząd m.st. Warszawy organizuje konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę
pozarządową S3KTOR. W konkursie nagradzane są wartościowe, ciekawe, czasami na co dzień
niedostrzegalne inicjatywy, realizowane przez organizacje pozarządowe. Nagrody te promują dzia-
łania społeczne oraz zaangażowanie na rzecz innych, na rzecz mieszkańców stolicy. Do tej pory
odbyły się cztery edycje konkursu, w których wzięło udział ponad 500 inicjatyw.

W celu zgłoszenia inicjatywy należy wypełnić Kartę zgłoszenia inicjatywy bądź Kartę potwier-
dzenia udziału inicjatywy i dostarczyć je osobiście, mailowo bądź drogą pocztową do Centrum
Komunikacji Społecznej. Istnieje również możliwość zgłoszenia inicjatywy za pomocą formula-
rza online dostępnego na stronie konkursu.
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PPrraaggaa PPoołłuuddnniiee,, ggddzziiee bbyyłł ppaann
oossttaattnniioo zzaassttęęppccąą bbuurrmmiissttrrzzaa ttoo
ddzziieellnniiccaa oo bbaarrddzzoo dduużżeejj lliicczzbbiiee
lluuddnnoośśccii.. TTeerraazz oobbeejjmmuujjee ppaann
jjuużż jjaakkoo bbuurrmmiissttrrzz UUrrssyynnóóww,, kkttóó-
rryy ppoodd ttyymm wwzzggllęęddeemm zzaajjmmuujjee
ww WWaarrsszzaawwiiee bbooddaajj ttrrzzeecciiee mmiieejj-
ssccee.. CCzzyy ttoo zznnaacczzyy,, żżee wwcciiąążż pprrzzyy-
cchhooddzzii ppaannuu rrzząąddzziićć nnaajjlluuddnniieejj-
sszzyymmii ddzziieellnniiccaammii??

Dzielnicą o największej licz-
bie mieszkańców jest Mokotów.
A wielkość dzielnicy – liczba jej
mieszkańców oznacza dla mnie,
że można poznać w swojej pra-
cy większą liczbę ludzi i mierzyć
się z większą liczbą wyzwań, a
jedno i drugie bardzo lubię J

CCzzyy wwoollaałłbbyy ppaann,, żżeebbyy sszzyybbcciieejj
ppoowwssttaałł nnaa UUrrssyynnoowwiiee SSzzppiittaall
PPoołłuuddnniioowwyy,, cczzyy nnoowwyy ssttaaddiioonn,,
bboo ww ddzziieellnniiccyy nniiee mmaa aannii jjeedd-
nneeggoo ppeełłnnoowwyymmiiaarroowweeggoo bbooiisskkaa
ddoo ppiiłłkkii nnoożżnneejj,, aa lleekkkkooaattlleeccii ww
ooggóóllee nniiee mmaajjąą ggddzziiee ttrreennoowwaaćć??

Są to dwie odrębne, niepo-
równywalne także budżetowo
kwestie. Jak wiecie Szpital Połu-
dniowy w najbliższych kilku la-
tach będzie kosztował ok. 420
mln zł. Budowa pełnowymiaro-
wego boiska piłkarskiego z 400-

metrową bieżnią jest o wiele tań-
sza. Oczywiście widzę potrzebę
powstania takiego obiektu i do-
łożę wszelkich starań, aby taki
obiekt powstał.

WW jjaakkiimm tteerrmmiinniiee mmoożżee rreeaall-
nniiee ppoowwssttaaćć ppoorrzząąddnnee ppoołłąącczzee-
nniiee zz PPoowwssiinneemm-WWiillaannoowweemm ww
ppoossttaaccii uulliiccyy RRoossnnoowwsskkiieeggoo??

W tym roku mamy zagwaran-
towane środki na projekt ursy-
nowskiej części Rosnowskiego
czy jak kto woli „Nowokabac-
kiej”, ponadto ważna jest także
kontynuacja modernizacji ul.
Rosoła na odcinku Jeżewskiego
– Rosnowskiego, na którą w te-
gorocznym budżecie mamy za-
bezpieczone 500.000 zł. Mam
nadzieję, że naszym sąsiadom z
Wilanowa pójdzie równie spraw-
nie i że połączenie Ursynów-Wi-
lanów w południowej części po-
wstanie w 2017. Nie zapomina-
my także o budowie Ciszewskie-
go-bis. Liczę, że podczas sesji Ra-
dy Warszawy w dniu
15.01.2015r. uda się uchwalić
budżet, który będzie przewidy-
wał środki finansowe na wykup
gruntów w naszej ursynowskiej
części już w 2015 roku.

CCzzyy nnaa bbuuddoowwęę uurrssyynnoowwsskkiiee-
ggoo CCeennttrruumm KKuullttuurryy nnaa ppeewwnnoo
zznnaajjddąą ssiięę ww nnaajjbblliiżżsszzyycchh llaattaacchh
ppiieenniiąąddzzee??

Jestem o tym przekonany. Jak
tylko zweryfikujemy projekt, któ-
ry uzyskał już pozwolenie na bu-
dowę podejmę rozmowy i działa-
nia, które pozwolą na zabezpie-
czenie finansowania budowy tej
placówki. To wstyd, że tak duża
dzielnica nie posiada własnego,
miejskiego domu kultury. Przy
okazji chciałem podziękować ur-
synowskim spółdzielniom miesz-
kaniowym, które niejako „wyrę-
czają” Dzielnicę w prowadzeniu
domów kultury.

MMoożżee ppaann zzddrraaddzziićć sswwoojjee nnaajj-
wwiięękksszzee hhoobbbbyy ii uujjaawwnniićć sszzcczzee-
ggóółłyy lleekkkkooaattlleettyycczznneejj kkaarriieerryy??

Największe hobby to zdecy-
dowanie czytanie, szczególnie
książek z gatunku fantasy. A „ka-
riera lekkoatletyczna” zakończy-
ła się na etapie juniorów młod-
szych, więc niestety jest to za-
mierzchła młodość. Wyniku 2
min.48 sek na 1000 metrów nie
uzyskam już chyba nigdy, no
chyba że na rowerze.
R o z m a w i a ł  M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Burmistrz Robert Kempa chce dać Ursynowowi i szpital, i stadion

Kolejna sesja Rady Ursynowa okazała się bezowocna

Nie zapomina o Ciszewskiego...

Burmistrz jest, ale zarządu nie ma

Przerwana w grudniu II
sesja Rady Dzielnicy Ursy-
nów w nowej kadencji by-
ła kontynuowana w śro-
dę, 7 stycznia do północy. 

R ealizowano tylko dwa
punkty porządku ob-
rad. Mimo to najważ-

niejszy z nich nie został wypeł-
niony. Górę wzięły bowiem
emocje i nie wybrano zastęp-
ców burmistrza Roberta Kempy,
któremu rada powierzyła tę
funkcję na wcześniejszym spo-
tkaniu. 

Po listopadowych wybo-
rach wszystko wskazy-
wało na to, że dzielnicą

rządzić będzie koalicja Nasz Ur-
synów – PiS – radny niezależny
Michał Radziwiłł. Ten ostatni da-
wał koalicjantom przewagę jed-
nego głosu. To pozwoliło wybrać
na przewodniczą ursynowskiej
rady Katarzynę Polak z PiS. Bur-

mistrzem miał zostać Piotr Sku-
biszewski (Nasz Ursynów), któ-
ry aby objąć tę funkcję musiał
zrzec się mandatu radnego, co
też uczynił. Tymczasem podczas
kolejnej sesji rady w połowie
grudnia, na której miał zostać
dokonany wybór, czekała go
przykra niespodzianka. Radna
Naszego Ursynowa Teresa Jur-
czyńska – Owczarek niespodzie-
wanie wyłamała się w głosowa-
niu i poparła zgłoszonego przez
klub radnych PO Roberta Kem-
pę. W tym momencie stało się
jasne, że sytuacja na Ursynowie
odwróciła się o 180 stopni i wła-
dzę w dzielnicy weźmie koalicja
PO – Inicjatywa Mieszkańców
Ursynowa, wspierana przez Jur-
czyńską-Owczarek.

Wśrodę 7 stycznia
przy pełnej sali kon-
tynuowano prze-

rwane obrady. Emocje wzięły

górę nad rozsądkiem tuż po roz-
poczęciu sesji. W specjalnym
oświadczeniu występująca w
imieniu Naszego Ursynowa Go-
retta Szymańska nie zostawiła
suchej nitki na Jurczyńskiej-O-
wczarek, zarzucając jej brak ety-
ki i morale oraz oskarżając o
wprowadzenie radnych klubu w
błąd, czego efektem była utrata
mandatu przez „najlepszego rad-
nego Ursynowa Piotra Skubi-
szewskiego”. Czy Skubiszewski
był najlepszym radnym, jest
kwestią do dyskusji, jednakowoż
obciążanie kogokolwiek poza
nim samym odpowiedzialnością
za to, co się stało, wydaje się gru-
bą przesadą. Pan radny powi-
nien przewidzieć, że zaledwie
jeden głos przewagi w radzie to
przysłowiowe balansowanie na
skraju przepaści. Powziął decy-
zję, była to decyzja autonomicz-
na, zapewne przemyślana, za

którą odpowiedzialność musi
wziąć wyłącznie na siebie. 

Teresa Jurczyńska-Ow-
czarek była również
atakowana z ław pu-

bliczności, często w niewybred-
ny sposób. Padały słowa „hań-
ba”, „oszustka”. Wydaje się, że
panią radną czekają niezbyt
przyjemne cztery lata w samo-
rządzie. W trakcie sesji pojawiła
się informacja o rzekomym fi-
zycznym ataku na radną i zablo-
kowaniu na parkingu jej samo-
chodu. Burmistrz Kempa pole-
cił zabezpieczyć nagranie z ratu-
szowego monitoringu. W przy-
padku potwierdzenia się zarzu-
tów nośnik z nagraniem zostanie
przekazany policji. 

Puentując sprawę Jur-
czyńskiej-Owczarek,
należy stwierdzić, że jej

postępowanie faktycznie moż-
na uznać za naganne, ale tylko

dlatego, że planowaną woltę
ukrywała przed członkami swo-
jego klubu do ostatniej chwili.
Gdyby poinformowała o swo-
ich planach odpowiednio wcze-
śniej, zapewne nie byłoby spra-
wy, bowiem każdy radny ma
prawo decydowania z kim bę-
dzie realizował własny program
wyborczy.

Burmistrz Robert Kem-
pa przedstawił kandy-
datury na trzech swo-

ich zastępców. Rekomendowa-
ny przez PO Piotr Zalewski (49
lat) w poprzedniej kadencji pia-
stował funkcję burmistrza Pragi
Płn., a w kadencji 2006 – 2010
był wiceburmistrzem Ursyno-
wa. Dwaj kolejni zastępcy zo-
stali rekomendowani przez
IMU. Wojciech Matyjasiak (53)
jest mieszkańcem Ursynowa, w
latach 90-tych był radnym gmi-
ny Ursynów i przewodniczącym
ursynowskiej rady. Absolwent
SGH, od 20 lat zatrudniony w
Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Łu-
kasz Ciołko (29) jest absolwen-
tem wydziału prawa Uniwersy-
tetu Warszawskiego i prężnym
przedsiębiorcą. Będzie mógł
sprawować funkcję burmistrza
po zrezygnowaniu lub za-

wieszeniu własnej działalności
gospodarczej. Przedstawieni
kandydaci, włącznie z burmi-
strzem Kempą, który piastował
funkcję wiceburmistrza na Pra-
dze Płd., są solidnie przygoto-
wani pod względem meryto-
rycznym do pracy w samorzą-
dzie. To dobrze rokuje dla 
Ursynowa. 

Nie wiadomo jednak,
kto ostatecznie znaj-
dzie się w zarządzie

dzielnicy, ponieważ pytaniom
radnych, kierowanym do kan-
dydatów nie było końca, aż wy-
biła północ i minął regulamino-
wy termin przeprowadzenia wy-
borów, czego z góry obawiał się
szef klubu PO Tomasz Sieradz,
który nawet zapytał przewodni-
czącą rady Katarzynę Polak
(PiS), czy pozwalając na prze-
dłużanie dyskusji, celowo nie gra
na zwłokę. Radny Sieradz uprze-
dził prowadzącą obrady, że taka
taktyka niewiele da, bo i tak je-
dynym skutkiem przekroczenia
terminu będzie wybranie zarzą-
du Ursynowa przez panią pre-
zydent Hannę Gronkiewicz-
Waltz. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

KKaannddyyddaaccii nnaa wwiicceebbuurrmmiissttrrzzóóww,, oodd lleewweejj:: ŁŁuukkaasszz CCiioołłkkoo,, WWoojjcciieecchh MMaattyyjjaassiiaakk ii PPiioottrr ZZaalleewwsskkii

SSpprraawwcczzyynnii ppoolliittyycczznneeggoo zzaammiieesszzaanniiaa –– TTeerreessaa JJuurrcczzyyńńsskkaa-OOwwcczzaarreekk



5

Prawo i my
Korzystając z poświątecznych promocji, kupiłam w butiku sukienkę, cze-

go żałuję. Sukienka była droga i nie mam nawet okazji do jej noszenia.
Gdy chciałam oddać ją do sklepu i odzyskać pieniądze, sprzedawczy-

ni odmówiła przyjęcia twierdząc, że nie mogę oddać rzeczy tylko dlatego, że
jest mi niepotrzebna. Sukienka jest w idealnym stanie i ma nadal nieusunię-
te metki. Czy sprzedawczyni miała rację?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce od dnia 25 grudnia 2014 r. przepi-
sami ustawy o prawach konsumenta, kupujący nie ma możliwości
zwrotu sprzedawcy zakupionej rzeczy tylko z tego powodu, iż okazu-

je się ona być niepotrzebna lub przestała podobać się. Zasadą jest, iż zakupio-
na rzecz może zostać zwrócona tylko w sytuacji gdy ma wady – w przypad-
ku wspomnianej sukienki będą to dziury, plamy, itp. Zwrot wadliwej rzeczy
nie oznacza jednak dla kupującego zwrotu zapłaconych za rzecz pieniędzy.
Kupujący może w pierwszej kolejności, domagać się naprawy wadliwej rze-
czy przez sprzedawcę albo jej wymiany na nową. Możliwość zwrotu wadliwej
rzeczy sprzedawcy, połączonej ze zwrotem zapłaconej ceny kupującemu,
uzależniona jest od spełnienia się kilku przesłanek, co w rzeczywistości nie jest
częste.

Niektórzy sprzedawcy, szczególnie w branży odzieżowej, dopuszcza-
ją możliwość zwrotu towaru niewadliwego, na ściśle określonych
warunkach, ale jest to jedynie ich dobra wola. W chwili wejścia do skle-

pu dobrze jest zwrócić uwagę, czy przy stanowisku kasowym znajduje się in-
formacja o możliwości i warunkach zwrotu zakupionych, niewadliwych to-
warów. Jeśli takiej informacji nie ma zakupiony (niewadliwy) towar nie pod-
lega zwrotowi. Należy pamiętać aby informację sprzedawcy przeczytać uważ-
nie i do końca. Sprzedawca często bowiem wskazuje, iż towar można zwró-
cić, ale w zamian kupujący nie otrzyma zwrotu pieniędzy lecz możliwość
wymiany zwracanej rzeczy na inną, w równej cenie. 

Powyższe wyjaśnienia dotyczą jedynie sytuacji gdy towar kupowany jest
„sposobem tradycyjnym” w sklepie, inne zasady obowiązują, gdy za-
wierana jest umowa sprzedaży na odległość lub w akwizycji. 

M a g d a l e n a  R o g a l s k a  –  r a d c a  p r a w n y
A u t o r k a  p r o w a d z i  i n d y w i d u a l n ą  K a n c e l a r i ę  R a d c y  P r a w n e g o  n a  U r s y n o w i e



6

PPAASSSSAA:: PPaanniiee PPiioottrrzzee mmiinnęęłłyy
jjuużż ddwwaa ttyyggooddnniiee oodd ppaammiięęttnneejj
sseessjjii,, nnaa kkttóórreejj kkaannddyyddoowwaałł PPaann
nnaa bbuurrmmiissttrrzzaa ddzziieellnniiccyy UUrrssyy-
nnóóww.. JJaakk ttoo ssiięę ssttaałłoo,, żżee cchhooćć wwyy-
ddaawwaałłoo ssiięę,, iiżż ddyyssppoonnoowwaalliiśścciiee
ooddppoowwiieeddnniiąą lliicczzbbąą ggłłoossóóww,, wwyy-
ggrraałł kkaannddyyddaatt zzggłłoosszzoonnyy pprrzzeezz
PPllaattffoorrmmęę OObbyywwaatteellsskkąą??

PPIIOOTTRR SSKKUUBBIISSZZEEWWSSKKII:: Na
stanowisko burmistrza zostałem
zgłoszony przez koalicję Nasz
Ursynów, Prawo i Sprawiedli-
wość oraz radnego Michała Ra-
dziwiłła. Decyzja ta została pod-
jęta kolegialnie w uzgodnieniu
ze wszystkimi radnymi wcho-
dzącymi w skład koalicji. Nieste-
ty okazało się, że mimo zapew-
nień na oficjalnych spotkaniach
i w rozmowach osobistych, była
już radna Naszego Ursynowa Te-
resa Jurczyńska-Owczarek za-
głosowała za moim kontrkandy-
datem Robertem Kempą z Plat-
formy Obywatelskiej. Nie wiem,

jakie były realne powody jej de-
cyzji, gdyż do samego końca za-
pewniała o poparciu mojej kan-
dydatury. Głosowanie było w
piątek 19 grudnia, a jeszcze w
czwartek konsultowałem z Te-
resą część mojego przemówie-
nia w zakresie oświaty. 

TToo mmuussiiaałłoo bbyyćć ddllaa ppaannaa bboollee-
ssnnee,, bboo zzrreezzyyggnnoowwaałł ppaann zz mmaann-
ddaattuu rraaddnneeggoo.. CCzzyy mmuussiiaałł ppaann
ttoo zzrroobbiićć?? CCzzyy rraaddnnaa TTeerreessaa JJuurr-
cczzyyńńsskkaa-OOwwcczzaarreekk wwiieeddzziiaałłaa oo
ppaańńsskkiieejj rreezzyyggnnaaccjjii zz mmaannddaattuu??

Musiałem zrezygnować z
mandatu radnego z dwóch po-
wodów. Pierwszym było to, że
radny nie może głosować na sie-
bie – po prostu nie może głoso-
wać w sprawie, która dotyczy je-
go interesu prawnego. Wybór
burmistrza jest powszechnie
uważany za taki interes, ponie-
waż burmistrz w odróżnieniu od
radnego nie dostaje diety, a so-
lidną pensję. Drugim powodem

było to, że skoro mieliśmy za-
pewnienie od wszystkich rad-
nych, iż będą głosowali za mną i
za proponowanym przez nas za-
rządem, chcieliśmy uniknąć pa-
raliżu decyzyjnego, czyli wybrać
zarząd na tej samej sesji, choć
na ten wybór jest 30 dni. Gdy
nie wybierze się zarządu w cią-
gu 30 dni, wtedy jest on powoły-
wany przez prezydenta Warsza-
wy. Teresa Jurczyńska-Owcza-
rek miała tego świadomość. Wie-
działa, że od tej decyzji nie będę
miał praktycznie odwrotu.

AA ggddyybbyy ppaann nniiee zzrreezzyyggnnoowwaałł,,
jjaakk wwtteeddyy wwyygglląąddaałłaabbyy ssyyttuuaaccjjaa??

Gdybym nawet nie zrezygno-
wał z mandatu, gdyby uznać,
że mógłbym głosować na sie-
bie, to i tak później nie mieliby-
śmy większości do wyboru za-
rządu, bo gdybym został wy-
brany na burmistrza, musiał-
bym i tak złożyć mandat rad-
nego – więc mielibyśmy 12 rad-

nych w tym momencie, a do-
datkowo sama uchwała o wy-
borze burmistrza pewnie była-
by zaskarżona przez Platformę
Obywatelską. Dlatego nie mie-
liśmy wyboru, musiałem zrezy-
gnować, bo tylko powołanie na
moje miejsce nowego radnego
dawało nam 13 wymaganych
głosów, aby mieć większość, tak
jak uzyskała ją Platforma przy
wsparciu Kamila Orła z IMU,
dysponując 12 głosami. 

SSkkoorroo ttaakk ssiięę ssttaałłoo,, cczzyy nniiee llee-
ppiieejj bbyyłłoo wwsskkaazzaaćć iinnnneeggoo kkaann-
ddyyddaattaa,, kkooggoośś,, kkttoo nniiee ppoonniieessiiee
ttaakkiieeggoo rryyzzyykkaa jjaakk ppaann??

Nie ma to żadnego znacze-
nia, to jest tylko gdybanie – za-
kładaliśmy, że skoro wszyscy
radni jawnie deklarują popar-
cie dla mnie, to jest to dobra dro-
ga. Moja osoba została zgłoszo-
na przez koalicję, ponieważ by-
łem naturalnym kandydatem.
Przez 12 lat pełniłem funkcję
radnego, dzięki temu znam do-
brze Ursynów, mam doświad-
czenie samorządowe. Jako rad-
ny zawsze byłem blisko miesz-
kańców, posiadam solidne wy-
kształcenie, doświadczenie za-
wodowe z prywatnego sektora i
z administracji rządowej. A
przede wszystkim jestem z tej
dzielnicy, nie byłem kandyda-
tem „przyniesionym w teczce”.
Jako radny zawsze otrzymywa-
łem wysokie poparcie mieszkań-
ców. Dla Naszego Ursynowa to
jest ważne, aby burmistrz nie
tylko otrzymywał poparcie od
Rady Dzielnicy, lecz także, żeby
był zweryfikowany przez wy-
borców. Ja byłem. Słabością
obecnego burmistrza jest to, że
on nie posiada poparcia miesz-
kańców wyrażonego w wybo-
rach, oddanych bezpośrednio
na niego głosów. 

IIddeeaallnniiee bbyy bbyyłłoo,, ggddyybbyy wwyy-
bboorryy nnaa bbuurrmmiissttrrzzaa bbyyłłyy bbeezzppoo-
śśrreeddnniiee.. CCzzyy nniiee sszzkkooddaa ppaannuu
jjeeddnnaakk tteeggoo,, żżee nniiee jjeesstt ppaann jjuużż
rraaddnnyymm??

Mandat radnego to odpowie-
dzialność i zaszczyt. Zawsze
traktowałem to bardzo poważ-
nie. Myślę, że mieszkańcy o tym

wiedzą, bo niejednokrotnie da-
wałem temu wyraz przez te
wszystkie lata. Oczywiście więc
, że mi szkoda. Dlatego korzy-
stając z okazji chciałbym podzię-
kować wyborcom za zaufanie,
jakim mnie wielokrotnie obda-
rzali. Mam nadzieję, że ostatnie
12 lat to był dobrze przepraco-
wany przeze mnie okres. Wie-
rzę, że nie zawiodłem oczeki-
wań. Zawsze starałem się repre-
zentować mieszkańców najle-
piej jak potrafiłem. 

JJaakk PPaann oocceenniiaa ppoossttaawwęę rraadd-
nneejj TTeerreessyy JJuurrcczzyyńńsskkiieejj-OOwwcczz-
aarreekk,, ww kkoońńccuu bbyyłł PPaann jjeejj sszzeeffeemm
pprrzzeezz cczztteerryy llaattaa??

Oczywiście, osobiście mam
do niej żal, bo jej decyzji nie ro-
zumiem. Niemniej jednak nie
mam zamiaru tego rozpamięty-
wać. Zawsze miałem z nią dobre
relacje. Jako przewodniczący
klubu radnych konsekwentnie
zabiegałem o sprawy przez nią
zgłaszane, np. dotyczące Imieli-
na. Ona sama deklarowała po-
parcie dla mnie, nawet w roz-
mowach w cztery oczy. Gdyby
nie to, to przecież nie podjąłbym
się kandydowania na burmi-
strza oraz nie rezygnowałbym
z mandatu radnego. Działałem
w zaufaniu do jej deklaracji.
Dzień przed zrzeczeniem się
mandatu rozmawiałem z nią
osobiście i miałem jej zapewnie-
nie. Szkoda, że tak się stało, bo
mieliśmy szansę na dokonanie
pewnych zmian w środowisku
Naszego Ursynowa oraz w sa-
mej dzielnicy. Nie działałem lek-
komyślnie, wszystko było spraw-
dzanie i omawiane wielokrot-
nie. A na to, czy osoby deklaru-
jące coś robią to uczciwie, czy
też nie, nie mam już wpływu.
Dziś wszystko wskazuje na to,
że Teresa równolegle prowadzi-
ła negocjacje z Platformą i z Ini-
cjatywą Mieszkańców Ursyno-
wa. Warto, aby opinia publiczna
wiedziała, jak to wyglądało i sa-
ma powinna to ocenić.

JJaakk PPaann oocceenniiaa ssyyttuuaaccjjęę ppoollii-
ttyycczznnąą NNaasszzeeggoo UUrrssyynnoowwaa?? 

Mamy dobry klub radnych,
dobrego przewodniczącego

Pawła Lenarczyka, jesteśmy bar-
dzo pracowici. w moim przeko-
naniu nasz klub będzie dobrze
działał na rzecz dzielnicy. Nie
ma tego złego, co by na dobre
nie wyszło. Jeśli chodzi o mnie,
to powiem, że każdy jeździec
musi parę razy z konia spaść.
Być może jakiś czas w opozycji
będzie dla nas korzystny. To
uczy pokory. Na pewno popełni-
liśmy sporo błędów. Wierzę jed-
nak, że jako Nasz Ursynów wyj-
dziemy z tego kryzysu wzmoc-
nieni. Musimy wrócić do spraw
lokalnych, sąsiedzkich, mniej
politykować. 

PPrroosszzęę ppoowwiieeddzziieećć nnaa kkoonniieecc,,
jjaakk ppaann oocceenniiaa kkooaalliiccjjęę PPllaattffoorrmmyy
OObbyywwaatteellsskkiieejj zz rraaddnnyymm IIMMUU KKaa-
mmiilleemm OOrrłłeemm ii rraaddnnąą JJuurrcczzyyńń-
sskkąą-OOwwcczzaarreekk?? 

Jest to koalicja bardzo egzo-
tyczna i oparta na kruchej więk-
szości. Jeżeli Teresa wcześniej
należała do zagorzałych kryty-
ków Platformy Obywatelskiej,
nam mówiła, że nas popiera, a
zrobiła coś innego, to jaka jest
gwarancja, iż teraz będzie lojal-
na wobec nowego koalicjanta?
Nasz przykład pokazuje, że ko-
alicja oparta na jednym głosie
może być krótkotrwała i niesta-
bilna. Dziwi mnie, że tak do-
świadczona partia, jak Platfor-
ma Obywatelska, decyduje się
na taki wariant. Powinna raczej
dążyć do dużej koalicji z Naszym
Ursynowem i PiS-em względnie
albo tylkko z jednym z tych
ugrupowań. My będziemy
chcieli być opozycją solidną,
konstruktywną, rozliczającą rzą-
dzących z tego, co obiecywali, a
nowy burmistrz sporo lukruje!
Jeśli chodzi o mnie, na pewno w
jakiś sposób będę działać na Ur-
synowie. Trudno nagle o wszyst-
kim zapomnieć i zamknąć się w
czterech ścianach. Trzeba pa-
trzeć do przodu i pamiętać, że
funkcje publiczne nie są na sta-
łe przypisane do człowieka.
Mam nadzieje, że może wresz-
cie będę miał trochę więcej cza-
su dla rodziny, z czego akurat
się bardzo cieszę. 

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

PPAASSSSAA:: CCoo mmoożżee RRaaddaa WWaarrsszzaawwyy??
WWOOJJCCIIEECCHH ZZAABBŁŁOOCCKKII:: Decyduje o najważ-

niejszych kierunkach rozwoju miasta. zwłasz-
cza o finansach, transporcie, inwestycjach. 

CCzzyy ddoobbrrzzee ddeeccyydduujjee??
Co do ostatnich dwóch kadencji mam wie-

le zastrzeżeń. Rada podjęła wiele kontrower-
syjnych decyzji, wśród których była m. in. zgo-
da na sprzedaż SPEC-u. No i remont pomnika
Czterech Śpiących był przejawem rozrzutno-
ści, wydanie na to kilku milionów złotych nie
miało sensu. 

AA ccoo ppaann ssąąddzzii oo nnaajjwwiięękksszzyymm bbooddaajj ggeeśścciiee
rroozzrrzzuuttnnoośśccii,, cczzyyllii wwyyddaanniiuu ppóółł mmiilliiaarrddaa nnaa
nnoowwyy ssttaaddiioonn pprrzzyy ŁŁaazziieennkkoowwsskkiieejj,, ggddyy jjuużż
wwiieeddzziiaannoo,, żżee zzaarraazz zzaa WWiissłłąą ppoowwssttaajjee SSttaa-
ddiioonn  NNaarrooddoowwyy......

Ja to postrzegam jako gest władz Warszawy
wywodzących się z PO w kierunku ówczesne-
go właściciela spółki piłkarskiej Legia Mariu-
sza Waltera. Zasady, na których dofinansowa-
no budowę, nie były korzystne ani dla mia-
sta, ani dla kibiców. Zyskał na tym jedynie
właściciel spółki ITI. Szkoda, że władze War-
szawy nie przeznaczyły części tych środków
np. na wsparcie brakującej szkółki piłkarskiej
Legii albo na budowę nowego stadionu lekko-
atletycznego na Skrze. Na Narodowym, specja-
listycznym obiekcie piłkarskim, odbywają się
najwyżej dwa mecze w roku, a przecież mogła-
by tam grać Legia. 

CCzzyy mmiimmoo ttoo WWaarrsszzaawwaa rroozzwwiijjaa ssiięę ww ddoo-
bbrryymm kkiieerruunnkkuu??

Od kilku lat Warszawa korzysta z potężnych
środków unijnych. |Dzięki temu mamy dość
dużo inwestycji. Jednak lada moment ten stru-
mień pieniędzy się skończy i przekonamy się,
że pani prezydent Gronkiewicz-Waltz nie ma
innego pomysłu na zarządzanie miastem. Nie
ma wizji dalszego rozwoju Warszawy. Uwa-
żam, że realną alternatywę i pomysł na dalszy
rozwój miasta miał Jacek Sasin, który kandy-
dował na prezydenta z ramienia PiS. Mam na-
dzieję, iż za cztery lata ponownie będzie kan-
dydować na i wtedy przekona warszawiaków,
że stolica może się rozwijać lepiej i przy mniej-
szym marnotrawstwie środków. 

CCoo ppaann ssąąddzzii oo zzaaggoossppooddaarroowwaanniiuu ppoołłuu-
ddnniioowweejj cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy,, oo nniieessłłyycchhaannyymm zzaa-
ggęęsszzcczzeenniiuu rruucchhuu ww ttaakk zzwwaannyymm zzaaggłłęębbiiuu bbiiuu-
rroowwyymm DDoommaanniieewwsskkaa-PPoossttęęppuu oorraazz oo zzaaggoo-
ssppooddaarroowwaanniiuu ppooddsskkaarrppiiaa uurrssyynnoowwsskkiieeggoo,,
ggddzziiee tteerreennyy zziieelloonnee ssttooppnniioowwee ppookkrryywwaa ssiięę bbee-
ttoonneemm ii aassffaalltteemm??

Jestem przeciwko zbyt gęstej zabudowie te-
renów zielonych. Niekontrolowana każdego
skrawka terenu rodzi różne problemy. Miesz-
kańców i samochodów jest więcej, ubywa na-
tomiast parkingów, przestrzeni zielonej i spa-
da komfort życia mieszkańców. Rozwiązanie
tego problemu powinno być priorytetem dla
władz miasta. 

WWiiaaddoommoo,, żżee bbrraakk ppllaannóóww pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo
zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa ppoozzwwoolliiłł ssiięę rroozzhhuullaaćć ddee-
wweellooppeerroomm.. CCzzyy ttyycchh ppllaannóóww nniiee mmoożżnnaa
uucchhwwaallaaćć sszzyybbcciieejj??

Wierzę, że można. Dlatego zapisałem się
do komisji ładu przestrzennego, która ma
wpływ na tempo uchwalania planów. 

Będę robił wszystko, żeby usprawnić dzia-
łanie urzędu miasta w tym zakresie. 

GGddzziiee ppoowwiinniieenn ssttaannąąćć SSzzppiittaall 
PPoołłuuddnniioowwyy??

W planach zagospodarowania przestrzenne-
go od ponad 20’ lat miejsce pod szpital prze-
widywano na działce u zbiegu Rosoła i Gandhi.
Lokalizacja ta nie stałaby w sprzeczności z po-
trzebami Centrum Onkologii, a w sąsiedztwie
którego zdecydowała się budować szpital pa-
ni prezydent.

CCzzyy ssaamm ppaann jjeesstt zzaaddoowwoolloonnyy zz mmiieesszzkkaanniiaa
nnaa UUrrssyynnoowwiiee??

Mieszkam tu od urodzenia. I trudno mi
sobie wyobrazić mieszkanie gdzie indziej.
Chociaż są pewne problemy do rozwiązania,
wierzę, że będzie to coraz atrakcyjniejsze
miejsce do życia. Przed Ursynowem duża
przyszłość.

CCzzyy nnoowwyy uukkłłaadd wwłłaaddzzyy nnaa UUrrssyynnoowwiiee 
ttoo ddoobbrryy pprreezzeenntt ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww ppoodd 
cchhooiinnkkęę??

W chwili, gdy rozmawiamy, wiadomo, że
rada dzielnicy nie wybrała jeszcze zarządu,
więc niczego do końca nie możemy być pew-
ni. Ale Katarzyna Polak jako przewodniczą-
ca rady to świetny wybór i gwarancja, że ra-
da będzie funkcjonować sprawnie i profe-
sjonalnie.

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

Piotr Skubiszewski (Nasz Ursynów), były radny dzielnicy

Czasem spada się z konia...

Rozmawiamy z radnym Warszawy Wojciechem Zabłockim (PiS)

Gdzie miejsce dla Szpitala Południowego
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1122 ssttyycczznniiaa jak co roku 120 tysięcy
wolontariuszy na całym świecie wyru-
szyło z puszkami na ulice, by nakleić
serduszko wszystkim, którzy wspierali
akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Podczas 22. Finału zbieraliśmy
„na zakup specjalistycznego sprzętu dla
dziecięcej medycyny ratunkowej i god-
nej opieki medycznej seniorów”. Osta-
tecznie udało się zebrać ponad 52 milio-
ny złotych. 

3300 ssttyycczznniiaa Maturzyści z LXIII Liceum
Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossu-
tha odtańczyli tradycyjnego poloneza,
ale w dość nietradycyjnym miejscu... czy-
li pod budynkiem ursynowskiego Ratu-
sza. Ponad 60 par zatańczyło ten repre-
zentacyjny taniec, w którym maturzy-
stów poprowadził w pierwszej parze bur-
mistrz Ursynowa Piotr Guział. 

3311 ssttyycczznniiaa lekkoatletka Anita Wło-
darczyk, dwukrotna rekordzistka świata
i wicemistrzyni olimpijska z Londynu zo-
staje wybrana najlepszym sportowcem
Warszawy w plebiscycie zorganizowa-
nym przez urząd miasta, stołeczną Es-
tradę oraz Ursynowskie Centrum Sportu
i Rekreacji. Uroczysta gala odbyła się jak
od lat w ursynowskiej Arenie.

11 lluutteeggoo na Ursynowie wszedł w życie
nowy system odbioru odpadów, jednak
pisząc oględnie pierwsze dni „nowych
przepisów” nie były najlepsze. W niektó-
rych miejscach odpady dosłownie wysy-
pywały się z altanek, co mocno wzbu-
rzyło mieszkańców. Po wielu protestach
udało się jednak w miarę szybko upo-

rządkować sytuację i po kilku tygodniach
sytuacja uległa zdecydowanej poprawie.

2255 lluutteeggoo w ursynowskim ratuszu od-
było się publiczne wysłuchanie w gło-
śnej dla mieszkańców Ursynowa spra-
wie projektu inwestycji Galeria Kabaty.
Temat ten poruszaliśmy na łamach Pas-
sy wielokrotnie, gdyż mieszkańcy Kabat
z różnych powodów głośno protestowa-
li w sprawie rozbudowy Tesco. Chodziło
głównie o korki jakie sparaliżują Ursy-
nów w momencie powstania dużego cen-
trum handlowego. Sprawa cały czas jest
rozwojowa. 

11 mmaarrccaa Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego rozpoczęła obchody
200-lecia swojego istnienia i rozpoczę-
cia kształcenia rolniczego w Polsce. Ju-
bileuszowe obchody zainaugurowano
hucznym Balem 200-lecia, który odbył
się w słynnej Auli Kryształowej SGGW.
Warto przypomnieć, że SGGW jest naj-
starszą w Polsce szkołą wyższą o profi-
lu przyrodniczym.

55 kkwwiieettnniiaa w wypełnionej po brzegi
sympatykami Warszawskiej Wspólno-
ty Samorządowej Arenie Ursynów bur-
mistrz tej dzielnicy Piotr Guział oficjal-
nie potwierdził, że będzie ubiegał się o
fotel prezydenta Warszawy w zaplano-
wanych na listopad wyborach samorzą-
dowych. 

1133 kkwwiieettnniiaa odbył się Orlen Warsaw
Marathon, jedna z największych imprez
biegowych w kraju miała trasę również
przez Ursynów. Etiopczyk Tola Tades-

se, brązowy medalista ubiegłorocznych
mistrzostw świata w Moskwie, wyni-
kiem 2:06.55 został zwycięzcą 2. Orlen
Warsaw Marathon. Mistrzem Polski na
dystansie 42 km 195 m został Henryk
Szost (WKS Grunwald Poznań) -
2:08.55. W ursynowskiej strefie kibico-
wania najgłośniej dopingowano jednak
grupę Spartan, która pobiegła w celu
charytatywnym. 

2277 kkwwiieettnniiaa odbyła się pierwsza goni-
twa inaugurująca nowy sezon wyścigo-
wy na Służewcu. Wysoka frekwencja
była niespodzianką nawet dla organi-
zatorów, gdyż pogoda pisząc oględnie
nie dopisała. Głównym wydarzeniem
był wyścig dla folblutów rocznika derbo-
wego o nagrodę Strzegomia, w którym
bezapelacyjne zwycięstwo odniósł tre-
nowany przez Adama Wyrzyka ogier
Modraszek.

44 mmaajjaa AZS Politechnika Warszawska
zakończyła sezon 2013/2014 PlusLigi na
szóstym miejscu. W ostatnim, najważ-
niejszym meczu Inżynierowie ulegli po
tie-breaku Indykpolowi AZS Olsztyn, w
konsekwencji czego przegrali toczącą się
do trzech zwycięstw rywalizację. Bez
wątpienia sezon był jednak dla Politech-
niki niezwykle udany.

55 mmaajjaa maturzyści rozpoczęli mara-
ton egzaminacyjny od języka polskiego,
matematyki i języka obcego na pozio-
mie podstawowym. Do egzaminów ma-
turalnych przystąpiło 334 tysiące
uczniów. Pisemne egzaminy potrwały
do 23 maja. 

1188 mmaajjaa po raz drugi Ursynów gościł
Cichociemnych Spadochroniarzy AK i
ich rodziny. Impreza odbyła się na tere-
nie planowanego Parku im. Cichociem-
nych Spadochroniarzy AK. Dla uczestni-
ków przewidziano przejazdy Humme-
rami i quadami wojskowymi, ekspozy-
cję pojazdów wojskowych, ratowniczych
i terenowych oraz historycznej broni pal-
nej. Pogoda i frekwencja zdecydowanie
dopisały. 

2277 mmaajjaa dobiegła końca rekultywacja
Jeziorka Zgorzała, która rozpoczęła się
30 sierpnia 2012 roku. Realizacja pro-
jektu kosztowała 5,8 miliona złotych,
warto zaznaczyć, że Jeziorko to najwięk-
szy zbiornik wodny w Warszawie. Od lat
jeziorko było zasypywane gruzem i zie-
mią przez okolicznych mieszkańców, jed-
nak udało się mu przywrócić dawny
blask.

77 cczzeerrwwccaa odbyły się już dziewiętnaste
Dni Ursynowa! Na scenie podczas tej kul-
towej już niemal imprezy wystąpili Afro-
mental, Ryszard Rynkowski, Margaret
oraz HISU, a przez Kopę Cwila przewinę-
ło się tego dnia blisko 40 tysięcy ludzi. Po-
za koncertami gwiazd mieszkańcy Ur-
synowa mogli skorzystać z wielu specjal-
nie przygotowanych atrakcji, a na zakoń-
czenie obejrzeć najwspanialszy w histo-
rii Ursynowa pokaz sztucznych ogni. 

88 cczzeerrwwccaa z udziałem blisko 200 za-
wodników z 24 klubów odbyły się w Are-
nie Ursynów jubileuszowe 60. Mistrzo-
stwa Polski w Akrobatyce Sportowej,
Skokach na Trampolinie i Skokach na

Ścieżce. Uczestników oklaskiwało ponad
dwa tysiące wtidzów.

1144 cczzeerrwwccaa ulicami Ursynowa prze-
biegli uczestnicy VII Biegu Ursynowa. W
zawodach wzięło udział 1800 kobiet i

mężczyzn, którzy mieli do przebiegnię-
cia dystans 5 kilometrów. Uczestnicy bie-
gali nie tylko al. Ken, trasa biegła również
ulicami Herbsta, Romera i Surowieckie-

go. Najlepszy okazał się Łukasz Parsz-
czyński, który ustanowił nowy rekord
trasy.

77 lliippccaa na służewieckim hipodromie
odbyła się prawdopodobnie najważniej-

sza impreza – Gala Derby. Tłumy widzów
jak z najlepszych lat, słoneczna pogoda,
emocjonujące gonitwy, rekordy toru i
niespodziewane rozstrzygnięcia, a trium-

fowała klacz Greek Sphere pod czeskim
internacjonałem Tomasem Lukaskiem,
tak w telegraficznym skrócie można pod-
sumować to, co wydarzyło się tego dnia
na Służewcu.

1199 lliippccaa na al. KEN zadebiutowały fo-
toradary straży miejskiej. Pomimo sy-
gnalizacji świetlnej i pasów dla pieszych
w ciągu zaledwie trzech tygodni w nie-
mal tym samym miejscu zabito dwie oso-
by. Efektem tych tragicznych wydarzeń
była decyzja o wzmożonej kontroli pręd-
kości w tym miejscu. W grudniu zain-
stalowano już w tym miejscu fotoradar
stacjonarny. 

11 ssiieerrppnniiaa z okazji 70. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego został za-
prezentowany mural ku czci rotmistrza
Pileckiego i wszystkich Żołnierzy Wyklę-
tych. Mural powstał na budynku znaj-
dującym się przy ul. Pileckiego 111 i
przedstawia polskich żołnierzy walczą-
cych z bestią.

2266 ssiieerrppnniiaa została oddana nowa orga-
nizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Płasko-
wickiej i ul. Puławskiej. Od tej pory moż-
na było skręcać w Puławską w kierunku
Piaseczna z trzech, a nie jak wcześniej z
jedynie dwóch pasów. Niby niewielka
różnica, a zdecydowanie upłynniło to
ruch w tej części Ursynowa, statystycy
podali, że zwiększyło to przepustowość
skrzyżowania nawet o 30 procent.

3311 ssiieerrppnniiaa mieszkańcy dzielnicy spo-
tkali się na pikniku familijnym „Dzień
Ursynowski na wyścigach” aby wspólnie

pożegnać lato. Punktem kuliminacyjnym
pikniku była jak zwykle gonitwa „Wielka
Ursynowska” o Puchar Burmistrza Dziel-
nicy Ursynów.

66 wwrrzzeeśśnniiaa blisko 10 tysięcy mieszkań-
ców Ursynowa wybrało się na III Bezalko-
holowy Piknik Motocyklowy – „Jeden
ślad, jedna droga, jedno życie”. Coroczny
piknik ma przypominać o tym, jak ważne
jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

1133 wwrrzzeeśśnniiaa swój jubileusz obchodził
ursynowski Dom Sztuki. I to jubileusz
nie byle jaki, bo świętowano 30 lat dzia-
łalności. Jesteśmy zdania, że w kulturę
trzeba inwestować jak najwięcej dlate-
go mamy nadzieję, że następny okrągły
jubileusz Domu Sztuki będziemy już ob-
chodzić w nowoczesnej siedzibie. Tego
typu przybytki jak mało co sprzyjają in-
tegracji mieszkańców.

2288 wwrrzzeeśśnniiaa świętowaliśmy Dzień Pa-
trona Warszawy – Błogosławionego Wła-
dysława z Gielniowa. W kościele p.w bł.
Władysława z Gielniowa przy ul. Przy
Bażantarni odbyła się uroczysta msza
święta w intencji Warszawy i jej miesz-
kańców. Obecność Hanny Gronkiewicz-
Waltz i kardynała Kazimierza Nycza tyl-
ko dodają splendoru temu wydarzeniu

55 ppaaźźddzziieerrnniikkaa mieszkańcy Ursynowa
już po raz siedemnasty spotkali się na
corocznym biegu Passy, który już od po-
nad dekady regularnie odbywa się pod
Kopą Cwila. Tegoroczny bieg pod każ-
dym względem był równie udany, jak
poprzednie, a pod względem frekwencji

był chyba wręcz rekordowy. Sekretariat
zawodów wydał bowiem ponad tysiąc
koszulek startowych, a fantastyczna po-
goda sprowokowała do kibicowania set-
ki rodziców i dziadków.

66 ppaaźźddzziieerrnniikkaa tłumy zjawiły się na
Służewcu, aby obejrzeć 101. już Wielką
Warszawską, gonitwę okraszoną szcze-
gólnym, warszawskim klimatem. Wygra-
ła nieco już zapomniana przez graczy te-
goroczna derbistka Greek Sphere, która
od lipca nie biegała z powodu kontuzji. 

1155 ppaaźźddzziieerrnniikkaa mokotowskie liceum
im. Królowej Jadwigi obchodziło swoje
140-lecie. Niewiele jest w Polsce szkół,
które pochwalić się mogą tak daleko się-
gającą i niezwykle bogatą tradycją. X LO
im. Królowej Jadwigi, to szczególne miej-
sce na mapie Warszawy.

99 lliissttooppaaddaa odbyło się IX Ursynowskie
Dyktando im. Andrzeja Ibisa-Wróble-
wskiego. Tekst przygotowany przez prof.
dr hab. Jerzego Bralczyka oraz doc. dr
Grażynę Majkowską w hali przy ul. Ha-
wajskiej pisało blisko 230 osób. Zwycięz-
cą został Łukasz Szempliński, laureat
również z 2013 roku, który jako jedyny
popełnił zaledwie dwa błędy.

1166 lliissttooppaaddaa odbyły się w całym kraju
Wybory Samorządowe. Jak to w Polsce
nie mogło obyć się bez niespodzianek, a
w tym wypadku nawet bez kompromita-
cji. PKW nie potrafiła bowiem policzyć
głosów i przez kilka kolejnych tygodni
wiła się w bólach podając coraz to nowe
cząstkowe wyniki. Po miesiącu oficjal-

nie dowiedzieliśmy się, że Polacy nadal
w większości ufają PO, i że Hanna Gron-
kiewicz Waltz nadal może spać spokojnie. 

2233 lliissttooppaaddaa jubileuszowy 75. już se-
zon wyścigowy na Służewcu przeszedł do
historii. Ostatnią w tym roku gonitwę
wygrała utalentowana, trzyletnia Testa-
rossa bijąc powracającego po kontuzji
do wielkiej formy ogiera Espadon.

3300 lliissttooppaaddaa odbyła się druga tura wy-
borów na prezydenta Warszawy, w któ-
rych Hanna Gronkiewicz-Waltz bezdy-
skusyjnie pokonała Jacka Sasina i przez
najbliższe 4 lata będzie sprawować wła-
dzę w stolicy.

1133 ggrruuddnniiaa na obiektach sportowych
przy ul. Koncertowej rozpoczął się XIV
turniej piłki nożnej Ursynów Cup dla
dzieci z rocznika 2002. Imprezę tradycyj-
nie już zorganizowało Stowarzyszenie
Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP. W za-
wodach wzięły udział wszystkie najmoc-
niejsze polskie drużyny, a także goście z
zagranicy. Zawody wygrała ekipa Legii
Warszawa, chłopcy z SEMP-a zajęli przy-
zwoite dziewiąte miejsce.

1199 ggrruuddnniiaa odbyła się ostatnia w 2014
roku sesja Rady Dzielnicy Ursynów, pod-
czas której wybrano Roberta Kempę no-
wym Burmistrzem Dzielnicy Ursynów.
Kandydat Platformy Obywatelskiej uzy-
skał poparcie 13 radnych, pokonując tym
samym kandydata Naszego Ursynowa,
na którego zagłosowało 12 radnych.

L u K
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Najważniejsze wydarzenia w Warszawie i dzielnicy Ursynów w 2014 roku

NNoowwyy bbuurrmmiissttrrzz 
RRoobbeerr KKeemmppaa
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Stołeczni wyborcy zadecy-
dowali, że Rada m. st.
Warszawy ma być repre-
zentowana przez cztery
ugrupowania: Platformę
Obywatelską, Prawo i
Sprawiedliwość, Sojusz Le-
wicy Demokratycznej oraz
Warszawską Wspólnotę
Samorządową. 

To ostatnie ugrupowa-
nie uzyskało wpraw-
dzie zaledwie jeden

mandat, który zdobył kandydat
na prezydenta Warszawy Piotr
Guział, ale był to wynik niewie-
le różniący się od tego jaki uzy-
skał SLD (2 mandaty), co nale-
ży uznać za wielki sukces WWS,
ponieważ żadne inne stowarzy-
szenie mieszkańców nawet nie
zbliżyło się do takiego rezulta-
tu. Bezapelacyjnie zwyciężyła
PO zdobywając 33 mandaty w
60-osobowej radzie miasta. Po
raz drugi z rzędu warszawiacy
oddali pełnię władzy w mieście
tej partii. 

Przyznam, że jestem tro-
chę zmartwiony tylko
jednym mandatem

WWS, albowiem liczyłem na
więcej, tym bardziej że osobi-
ście zaangażowałem się w wy-
bory na szczeblu miasta. Nie-
stety, uzyskałem tylko 1121 gło-
sów, za które niniejszym ser-
decznie dziękuję. Mieszkańcy
Ursynowa i Wilanowa w tych
samych wyborach (i w tym sa-
mym okręgu) obdarowali Plat-
formę Obywatelską 27.539 gło-
sami, a panią Zofię Trębicką z tej
listy aż 13.160 głosami, choć zu-
pełnie nie rozumiem, z tytułu
jakiej działalności społecznej
prowadzonej w tej dzielnicy pa-
ni radna zdobyła tak ogromną
popularność na Ursynowie.
Przykład ten wyraźnie wskazu-
je na preferowanie przez miesz-
kańców Ursynowa i Wilanowa
kandydatów wystawianych
przez partie polityczne, w tym
przypadku przez PO.

Miałem nadzieję, że
żadne z ugrupowań
nie zdobędzie w Ra-

dzie Warszawy bezwzględnej
większości, co sprawi, iż decy-
zje rady będą wynikiem nego-
cjacji i ucierania się poglądów,
racji i stanowisk, a nie dykta-
tem jednej partii. Tak się jed-
nak nie stało. Vox populi vox
Dei (Głos ludu głosem Boga),
jak mawiali starożytni Rzymia-
nie. Skoro mieszkańcy nasze-
go miasta w porównaniu z wy-
borami z 2010 r. znacznie
wzmocnili swoje poparcie dla
PO, oznacza to, że mają całko-
wite zaufanie do tego ugrupo-
wania i popierają dotychczaso-
wy sposób sprawowania rzą-
dów w stolicy przez jego repre-
zentantów. Akceptują również
rezultaty tych rządów. 

Monopol władzy PO
wynika nie tylko z
bezwzględnej więk-

szości w Radzie Warszawy, ale
także z obsadzenia stanowiska
prezydenta Warszawy przez pa-
nią Hannę Gronkiewicz-Waltz,
będącą jednocześnie wiceprze-
wodniczącą Platformy. Wynika
także z faktu zwycięstwa PO w
większości warszawskich dziel-
nic, a tym samym obsadzenia
przez tę partię stanowisk tam-

tejszych burmistrzów. Jest rów-
nież rezultatem posiadania
przez to ugrupowanie większo-
ści w polskim parlamencie, a co
za tym idzie sprawowania rzą-
dów w państwie. Utworzony
przez koalicję PO-PSL rząd dele-
gował w terenie swoich przed-
stawicieli, czyli wojewodów. W
województwie mazowieckim
jest nim Jacek Kozłowski, w
przeszłości szef sztabu wybor-
czego Hanny Gronkiewicz-
Waltz. W tym miejscu warto
podkreślić, że pani prezydent
może wydawać członkom PO
polecenia partyjne. Dotyczy to
oczywiście także radnych Plat-
formy różnych szczebli, a taki
mechanizm mocno ich dyscypli-
nuje, m.in. w głosowaniach.

Można więc powiedzieć, że Plat-
forma Obywatelska mając zde-
cydowaną większość w miej-
skich strukturach samorządo-
wych oraz własny rząd, może
przez najbliższe cztery lata spo-
kojnie, planowo i bez przeszkód
realizować w Warszawie własny
program, o ile taki posiada. 

Zdziwiło mnie jednak to,
że mając tak gigantycz-
ną przewagę systemo-

wą działacze Platformy połasz-
czyli się nawet na funkcję prze-
wodniczącego komisji rewizyj-
nej w radzie miasta. Podobnie
jest w radach większości dziel-
nic, w których PO sprawuje wła-
dzę. Na mocy art. 18a ustawy o
samorządzie gminnym, w celu
kontroli działalności prezydenta,
gminnych jednostek organiza-
cyjnych oraz jednostek pomocni-
czych gminy Rada Warszawy po-
wołuje komisję rewizyjną. Na
mocy ust. 2 tego artykułu w
skład komisji rewizyjnej wcho-
dzą przedstawiciele wszystkich
klubów radnych reprezentowa-
nych w radzie. Ustawa nie prze-
sądza jednak, reprezentant któ-
rego z klubów radnych powinien
przewodniczyć komisji rewizyj-
nej, ale … 

Warto w tym miejscu
przytoczyć istotny
fragment art. 25a

ustawy gminnej: „…radny nie
może brać udziału w głosowa-

niu w radzie ani w komisji, je-
żeli dotyczy ono jego interesu
prawnego”. W kulturze europej-
skiej już bardzo dawno przyjęto
zasadę, że nie można być sędzią
we własnej sprawie, dlatego po-
wzięte stanowisko władz PO
mocno dziwi. Kierownictwo par-
tii uznało widać, że skoro partia
zdobyła większość w Radzie
Warszawy i sprawuje rządy w
mieście może robić wszystko, na
przykład obsadzić swoim czło-
wiekiem także stanowisko prze-
wodniczącego komisji rewizyj-
nej, czyli najważniejszą funkcję
związaną z kontrolą rządzących.
Nie jest to sprzeczne z prawem,
ale moim zdaniem sprzeczne z
odwieczną tradycją i przyzwo-
itością. Mając absolutną więk-

szość PO boi się, że konkurent
polityczny uzyska prawo kiero-
wania kolektywnym organem
kontrolującym prezydenta. 

Czego obawia się Platfor-
ma Obywatelska?
Czyżby istniały podsta-

wy takich obaw? Działacze PO
powołują się na fakt, iż zanim w
2006 r. ich partia wzięła władzę
w Warszawie już w wcześniej ist-
niał w radzie miasta taki oby-
czaj. I mają rację. Rzeczywiście,
od 2002 r. tak było, ale mieliśmy
do czynienia z rozwiązaniem
ułomnym i szkodliwym społecz-
nie. Skoro PO szczyci się swoim
demokratyzmem, chyba nic nie
stoi na przeszkodzie, aby powró-
cić do europejskiej normy, a nie
utrzymywać patologię rodem z
epoki absolutystycznych despo-
tów. Ten przytyk w stosunku do
PO jest tym bardziej uzasadnio-
ny, że wbrew konstytucyjnemu
trójpodziałowi władzy (Konsty-
tucja RP, art. 10, ust. 1) PO umie-
ściła w zredagowanym przez sie-
bie statucie Rady m.st. Warsza-
wy zapis umożliwiający prezy-
dentowi i radzie miasta stwier-
dzanie „zgodności z prawem
działalności podległych orga-
nów”, w tym rad dzielnic. 

Jest to absurd, albowiem
przywilej stwierdzania
zgodności lub niezgod-

ności z prawem działalności or-
ganów administracji, czy uchwa-

lanych przepisów i aktów praw-
nych posiadają jedynie NIK oraz
niezawisłe sądy. W polskim usta-
wodawstwie nie ma przepisu
rangi ustawy, który pozwala na
sprawowanie przez organ sta-
nowiący i kontrolny (Rada War-
szawy) oraz organ wykonawczy
(prezydent Warszawy) nadzoru
w zakresie stwierdzania zgod-
ności z prawem czegokolwiek.
Moim zdaniem ogólny przepis
(ustawa gminna, art. 35, ust. 3,
pkt 5), mówiący o sprawowaniu
nadzoru i kontroli, nie obejmu-
je możliwości w zakresie bada-
nia zgodności z prawem, który to
zakres jest szczególny i bardzo li-
mitowany. Na mocy ustawy takie
uprawnienia posiada wymienio-
na wyżej Najwyższa Izba Kon-

troli. Natomiast upoważnienie
Rady Warszawy wydane przez
Radę Warszawy (poprzez
uchwalenie stosownego zapisu
w statucie) do głosowania na se-
sjach czy konkretna uchwała
podjęta przez konkretną radę
dzielnicy jest zgodna lub nie-
zgodna z prawem, to kpina. Ta-
kie upoważnienie sprawia, że
mając absolutną większość w ra-
dzie miasta PO może unieważnić
każdą uchwałę rad dzielnic. Tak
było w minionej kadencji na Ur-
synowie, który nie cieszył się spe-
cjalną sympatią władz miasta
(vide: uchwała nr 143/2012 Ra-
dy Dzielnicy Ursynów).

Innym przykładem skut-
ków władzy absolutnej w
samorządzie Warszawy

jest kwestia obsady stanowisk
burmistrzów w dzielnicach. Od
dawna mówi się, że oprócz sta-
tutowych organów na obsadza-
nie stanowisk w dzielnicach ma-
ją wpływ niektórzy warszawscy
posłowie nadzorujący poszcze-
gólne fragmenty naszego mia-
sta i desygnujący swoich ludzi
na kierownicze stanowiska, i to
nie tylko w samorządach. Zain-
teresowanych odsyłam do cie-
kawego artykułu Jarosława
Osowskiego pt. „Karuzela z bur-
mistrzami”, zamieszczonego w
„Gazecie Stołecznej” z 12 grud-
nia 2014 r. Zgodnie z art. 10 usta-
wy o ustroju m.st. Warszawy wy-

boru burmistrza i pozostałych
członków zarządu dzielnicy do-
konuje rada dzielnicy. Teoretycz-
nie tak jest, ale w rzeczywistości
w dzielnicach zdominowanych
przez konkretną partię, kandy-
data wskazuje kierownictwo tej
partii, a jej członkowie zasiada-
jący w radzie mają obowiązek
na niego głosować, choćby kan-
dydat nie miał z dzielnicą nic
wspólnego. 

Przykładem może być
przed 2010 r. pani Ur-
szula Kierzkowska przy-

wieziona na Ursynów w przy-
słowiowej teczce po odwołaniu
przez radę dzielnicy ówczesnego
burmistrza Tomasza Menciny.
W następnej kadencji (2010-
2014) pani Kierzkowska została

wskazana przez partyjne gremia
na stanowisko burmistrza Woli,
a obecnie na stanowisko burmi-
strza Ursusa. Zastępca Kierzkow-
skiej na Ursynowie Piotr Zalew-
ski został rzucony na odcinek
praski (Praga Północ), a po prze-
graniu przez PO wyborów w tej
dzielnicy szykowany jest na bur-
mistrza Żoliborza. Przerzucając
wiernych sobie urzędników z
dzielnicy do dzielnicy prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz stwo-
rzyła swoistą „stajnię burmi-
strzów” gotowych objąć każde
stanowisko, które wskaże par-
tia. Przypomina to nieco prak-
tyki stosowane w PZPR. Jest to
być może sprawdzona praktyka
w zawodowej administracji, ale
co ma ona wspólnego z samo-
rządnością i społeczeństwem
obywatelskim? Na marginesie
tej sprawy warto zauważyć, że
być może w przyszłości kandy-
daci na prezydenta Warszawy
powinni być typowani z grona
„zawodowych burmistrzów”, a
więc osób znających problemy
dzielnic i mających praktykę w
administrowaniu, a nie jak obec-
nie wskazywani przez taką czy
inną partię z grona jej aparatu
politycznego.

Na mocy ustawy war-
szawskiej z 2002 r. po-
wołane zostały dziel-

nice miasta stołecznego, które
w ustawie nazwane zostały –

nieszczęśliwie moim zdaniem
– jednostkami pomocniczymi
gminy Warszawa. W ten spo-
sób formalnie zrównane zosta-
ły z sołectwami. W uzasadnie-
niu do jednego z wyroków Sądu
Najwyższego dzielnice określo-
ne zostały „quasi gminami”.
Także liczni politycy dostrzega-
ją absurdalność ubierania w sta-
tus sołectwa organizmów miej-
skich liczących niekiedy setki
tysięcy mieszkańców (np. Mo-
kotów 230 tys.). Natomiast rzą-
dząca stolicą od 2006 r. PO nie
wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców i z uporem
obstaje przy formalnym (usta-
wa), ale także praktycznym
(statut) statusie sołectw dla
dzielnic. W zaproponowanych

w 2014 r. zmianach w statutach
jeszcze bardziej zawężono
uprawnienia dzielnic. 

Do listopada 2014 r. pre-
sja centralnych władz
miasta skupiała się na

dzielnicy Ursynów, która jako je-
dyna wyłamała się spod abso-
lutnej władzy tej partii. W kolej-
nej kadencji (2014-2018) takich
dzielnic jest już nie mniej niż pięć
(trwają rozmowy koalicyjne).
Mam nadzieję, że dzielnice te
zdołają wspólnym wysiłkiem od-
wrócić trwającą od 2006 r. cen-
tralizację ustroju naszego mia-
sta. Taki kierunek działań „zbun-
towanych” dzielnic wynika nie
tylko z oczekiwań mieszkańców,
ale wprost z Konstytucji RP,
gdzie w art. 15 ust. 1 napisano:
„Ustrój terytorialny Rzeczypo-
spolitej Polskiej zapewnia decen-
tralizację władzy publicznej”. Po-
dobny zapis znajdziemy w Eu-
ropejskiej Karcie Samorządu Te-
rytorialnego. 

Cóż, konstytucja i euro-
pejska karta sobie, Plat-
forma Obywatelska so-

bie. Dziennikarz tygodnika „Pas-
sa” Tadeusz Porębski przywołu-
jąc Moliera celnie spuentował
wynik ostatnich wyborów sa-
morządowych w Warszawie:
„Sam tego chciałeś Grzegorzu
Dyndało!”.

d r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i ,  
p r o f .  W S K F i T

Piotr Guział jako samotny jeździec w Radzie Warszawy

Stajenka burmistrzów, czyli szopka samorządowa
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W najbliższą niedzielę odbę-
dzie się 23. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy
pod dyrekcją Jerzego Owsia-
ka. W tym roku w największej
charytatywnej zbiórce pienię-
dzy w Polsce weźmie udział
około 120 tys. wolontariuszy
pracujących w ponad 1700
sztabach na całym świecie. 

Zebrane środki zostaną przezna-
czone na podtrzymanie wysokich
standardów leczenia dzieci na od-
działach pediatrycznych i onkologicz-
nych, a także tak jak w ubiegłym ro-
ku na godną opiekę medyczną senio-
rów. W 2013 Orkiestrze udało się ze-
brać w skali całego kraju aż 50,6 mln
złotych. 

Wokół tegorocznego Finału WOŚP
pojawiło się wiele kontrowersji. Blo-
ger Piotr Wielgucki aka MatkaKurka
zarzuca dyrygentowi Orkiestry wy-
prowadzanie pieniędzy zebranych
przez wolontariuszy na konta spółek
należących do jego żony, Lidii Niedź-
wiedzkiej-Owsiak. Jak twierdzi Mat-
kaKurka, Jerzy Owsiak wraz z żoną
wypłacali sobie miesięczne pensje w
wysokości 13 tys. złotych. W obszer-
nym wywiadzie dla Wirtualnej Polski
Owsiak odpiera te zarzuty: 

Ludzie, którzy nas atakują, twier-
dząc, że coś ukrywamy, wyrywają z
kontekstu fragmenty dokumentów,
nie analizując całości, manipulują ni-
mi. Bez komentarza wyciągają np.
samochód terenowy, będący elemen-
tem wyposażenia fundacji, a nie mo-

ją prywatną własnością, by zasugero-
wać, że opływam w luksusy za kasę
Orkiestry. A przecież mamy nieustan-
ne kontrole urzędów i instytucji, któ-
re nie wykazały żadnych uchybień w
naszych działaniach. Dziwne, że lu-
dzie, którzy nie mają zielonego poję-
cia o fundacji, robią z siebie eksper-
tów, próbują mnie rozliczać. Stałem
się chłopcem do bicia. Gdybyśmy po
pierwszych latach działalności mieli
takich “oponentów” jak dziś, byłoby o
wiele trudniej cokolwiek pożytecz-
nego zorganizować “. . 

Niezależnie od tych sporów rów-
nież w tym roku program Finału
WOŚP będzie obfitował w atrakcje,
takie jak “Światełko do nieba” pod
Pałacem Kultury o północy, czy kon-
certy. Na scenie w tym roku zapre-

zentują się: ANTYRADIO COVER-
BAND, FROG ‘N’ DOG, WILD PIG,
UKEJE, SHATA QS, DR MISIO, TER-
NE ROMA, ŁZY, ZMAZA, ANIA RU-
SOWICZ, ACID DRINKERS, JA MMM
CHYBA Z CIEBIE, TABU, MROZU,
CHEMIA, COMA, POPARZENI KA-
WĄ TRZY 

Akcja będzie transmitowana cały
dzień przez TVP2. Do kwatery głów-
nej Orkiestry w studio Telewizji Pol-
skiej przy ul. Woronicza wolontariusze
dostarczą zebrane środki. Tam rów-
nież wystąpią: ORKIESTRA, MROZU,
COMA, POPARZENI KAWĄ TRZY +
ANIA RUSOWICZ, LAO CHE, WILD
PIG, ACID DRINKERS, TABU, JA
MMM CHYBA Z CIEBIE, VOO VOO.

M a g d a l e n a  Z w o l a k
W o j c i e c h  K a r c z m a r z

Ursynowskiemu klubowi siat-
karskiemu Metro stuknęło 20
lat. Jubileusz świętowano 22
grudnia w Arenie Ursynów przy
Pileckiego. 

Zaczęło się o godzinie 17.00 mistrzo-
stwami Klubu METRO w minisiatkówce.

Na sześciu boiskach jednocześnie rywa-
lizowały dziewczęta i chłopcy w swoich
kategoriach wiekowych. Oto medaliści:

2002 - 1. Agata Lesiak, 2. Ola Kaź-
mierczak, 3. Wiktoria Drabkowska

2003 - 1. Alicja Czajka, 2. Zuzia Mi-
chalska, 3. Amelia Piekut

2004 - 1. Ola Filip, 2. Ola Dalach, 3.
Wiktoria Dalach

Chłopcy
2002 - 1. Jan Borowski, 2. Jan Kru-

szewski, 3. Jakub Karolik
2003 - 1. Oskar Wyszomierski, 2. Oli-

wier Farkas, 3. Igor Iwandzijski
2004 - 1. Piotr Kozłowski, 2. Jakub

Rząca, 3. Kacper Broda
Po zakończeniu meczów minisiat-

kówki na trzech boiskach rozgrywano
emocjonujące mecze szóstkami: mło-
dzicy 2001-2000B, kadeci - juniorzy
oraz chyba cieszący się największym
zainteresowaniem widzów mecz mło-
dzików 2000 z reprezentacją rodziców.
W każdym meczu walczono ambitnie,
a zespoły przegrywające seta musiały...
wykonać pięć pompek. Najwięcej owa-
cji zebrali rodzice po zakończeniu ostat-
niego przegranego seta, kiedy zgodnie

całym zespołem wykonywali zadane
pięć pompek. Było wesoło...

W trakcie wszystkich meczów poja-
wiały się w tle jubileuszowe przeboje :),
których refreny odnosiły się do dwu-
dziestych urodzin, np. “Jaki piękny
świat, jaki piękny świat METRO ma
dwadzieścia lat!” :), “Przecież to nie
grzech mieć dwadzieścia lat” :) i inne. 

Po zakończeniu meczów przyszedł
czas na część oficjalną.

Najpierw zgromadzonej publiczności
zaprezentowali się założyciele Klubu
Sportowego METRO, którzy z okazji ju-
bileuszu ponownie zebrali się, jak przed
dwudziestoma laty, ale tym razem nie
podejmowali żadnych ważnych decy-
zji tylko otrzymali okolicznościowe zło-
te medale i gromkie brawa od wszyst-
kich obecnych na sali.

Były też inne okolicznościowe wystą-
pienia. Złoty medal (taki sam jaki otrzy-
mali założyciele) otrzymał trener Woj-
ciech Szczucki w uznaniu za jego 19-
letnią owocną działalność trenerską i
wychowawczą. Krzysztof Zimnicki (za-
łożyciel KS METRO) przekazał w imie-
niu Zarządu Klubu MOS Wola na ręce
trenera, a jednocześnie prezesa klubu
Wojciecha Szczuckiego przygotowany
specjalnie na 20-lecie METRA dyplom z
gratulacjami. Prowadzący urodzinowy
festyn dyrektor METRA Dariusz Kopa-
niak, szczerze zaskoczony i wzruszony,
otrzymał z kolei piękny bukiet kwiatów

oraz ogromny dyplom z dedykacją pod-
pisaną przez zawodników, trenerów, ro-
dziców oraz absolwentów KS METRO.
Część oficjalną zakończyła ceremonia
wręczenia nagród i medali uczestnikom
mistrzostw Klubu w minisiatkówce.

TORT
Nadszedł czas na urodzinowy TORT

:) złożony z pół tysiąca pączków! Za-
wodniczki i zawodnicy METRA wnieśli
na salę 20 tac oznaczonych kolejnymi
latami działalności METRA. Po kilku
chwilach do tortu podeszło grono 20
osób, które równocześnie zapaliły 20
rac przy akompaniamencie We are the
Champions zespołu Queen. Kiedy race
zgasły, medaliści mistrzostw Klubu pod-
nieśli tace z pączkami i częstowali
wszystkich przybyłych... i tyle tort wi-
dziano :)

Tuż przed konkursem na celność od-
bicia siatkarskiego na salę dotarli spóź-
nieni, ale usprawiedliwieni, mistrzo-
wie świata, wychowankowie Metra An-
drzej Wrona i Karol Kłos. Zostali na-
tychmiast otoczeni przez kibiców i mu-
sieli nadrobić zaległości, rozdając dzie-
siątki autografów. Skusili się także na
spontaniczne odbijanie piłki z najmłod-
szymi czym sprawili im wiele radości.
Dla porzadku warto przypomnieć, że w
prowadzonej przez Stephane’a Antigę
reprezentacji Polski, która w ubiegłym
roku zdobyła mistrzostwo świata, grał

jeszcze trzeci wychowanek KS Metro -
Piotr Nowakowski. Metro nie ograni-
cza się zresztą do wychowywania siat-
karskiego narybku. Klubowa drużyna
seniorów gra z powodzeniem w II li-
dze z szansami na awans do drugiej. 

TRAF DO KOSZA!
Ostatnie emocje tego wieczoru były

związane z konkursem na celność odbi-
cia siatkarskiego. Przed dwoma kosza-
mi ustawiły się długie kolejki posiada-
czy kuponów startowych. Kto trafiał
przechodził dalej i tak po kilku rundach

na placu boju pozostali zawodnicy ME-
TRA Michał Salamon (2000) i Hubert
Ciągarlak (2002). Bezpośredni pojedy-
nek wygrał Michał i odebrał nagrodę
główną wieżę firmy Philips.

I tak zakończył się festyn z okazji 20-
lecia Klubu Sportowego METRO :)

Po festynie, w mniejszym już gronie,
w restauracji Volleybajka spotkali się
założyciele, trenerzy i wychowankowie
METRA. Wzniesiono symboliczny to-
ast lampką szampana, a rozmowy,
wspomnienia i dyskusje o METRZE
trwały prawie do... białego rana.

Warszawiacy, a szczególnie
mieszkańcy Ursynowa w ciągu
ostatniego półrocza mieli nie-
zwykła okazję przyglądać się ry-
walizacji najlepszych polskich i
światowych akrobatów. 

W czerwcu 2014 r. w Hali „Arena” od-
były się jubileuszowe 60. Mistrzostwa
Polski, a w przedświąteczną sobotę 20
grudnia na hali odbył się V Turniej War-
sa i Sawy w formule międzynarodowego
meczu akrobatycznego Polska-Białoruś-
Ukraina-Warszawa. Licznie zgromadzo-
na publiczność potwierdziła, że tego ty-
pu spektakle sportowe mogą być atrakcyj-
ną formą rozrywki dla całej rodziny.

Bez przesady można powiedzieć, że ta-
ki mecz akrobatyczny, przebiegający na
tak wysokim poziomie pamiętają tylko
najstarsi sympatycy akrobatyki sportowej
w Polsce. Ekipy z Białorusi i Ukrainy to
światowa czołówka. Polskich i warszaw-
skich zawodników można określić mia-
nem średniaków. Tym niemniej rywaliza-
cja między ekipami oraz towarzyszący
występom gorący doping i aplauz two-
rzyły niepowtarzalną atmosferę barwne-
go widowiska. Ćwiczenia o skomplikowa-

nym stopniu trudności przyprawiające o
dreszczyk emocji i głośno wyrażanego
przez publiczność zachwytu oraz cieka-
wa choreografia i towarzysząca wystę-
pom muzyka stwarzały piękny sportowo-
-artystyczny spektakl. A tym, którzy nie
mogli przyjść do „Areny” lub przyszli na

część zawodów, organizatorzy zapewnili
bezpośrednią transmisję internetową wraz
z profesjonalnym komentarzem. Relację
on-line obejrzało ponad tysiąc osób.

Zawodnicy rywalizowali w pięciu
konkurencjach: dwójkach kobiet, dwój-
kach mężczyzn, dwójkach mieszanych,

trójkach kobiet i czwórkach mężczyzn.
Występowali w dwóch układach - sta-
tycznym i dynamicznym. Łączny wy-
nik decydował o wygranej w danej kon-
kurencji. A suma punków zdobytych
przez najlepszych zawodników decy-
dowała o wygranej drużyny. Dla nas,
jako lokalnych kibiców, najciekawiej
przebiegała rywalizacja w dwójkach
mieszanych, gdzie para z UKS Targó-
wek Kowalewska, Zabierowski po nie-
zwykle zaciętej i atrakcyjnej rywalizacji
zajęła drugie miejsce. I to było najwyż-
sze miejsce zajęte przez stołecznych za-
wodników. W dwójkach mężczyzn na-
sza para Wojtacki, Piotrowski z DKS
Targówek w bardzo wyrównanej walce,
dosłownie o włos, przegrała miejsce na
najwyższym podium i zajęła ostatecznie
trzecie miejsce. W konkurencji dwójek
mieszanych wygrała para Kasyan, Esta-
feev z Białorusi. Dwójki żeńskie wygra-
ła para Melnik, Saldatsenkava (Biało-
ruś), dwójki mężczyzn wygrali Harely,
Sharamet (Białoruś), trójki kobiet wy-
grały Borysevich, Nabokina, Sandovich
(Białoruś), a czwórki mężczyzn zdomi-
nowali Ukraińcy Kozynko, Nelep, Le-

syk, Iaremchuk. Drużynowo zwycięży-
ła ekipa z Białorusi przed Ukrainą, Pol-
ską i Warszawą.

Patronat nad zawodami sprawowała
Krajowa Rada Spółdzielcza, która też
ufundowała dla najlepszych drużyn oka-
załe kryształowe puchary. Niewątpliwą
dodatkową atrakcją i niespodzianką dla
publiczności było pojawienie się w koń-
cówce meczu Izy Miko. Polskiej gwiaz-
dy odnoszącej sukcesy w Hollywood.
Na Turniej Warsa i Sawy przybyła prosto
z lotniska i zdążyła wziąć udział w cere-
monii wręczenia pucharów i dyplomów.
Jej zdjęcia z Turnieju obiegły wszystkie
portale społecznościowe.

Patronat medialny nad zawodami
miała także nasza gazeta. I przy tej oka-
zji warto dodać, że praca od podstaw i
popularyzowanie akrobatyki sportowej
m.in. poprzez takie widowiska jak Tur-
niej Warsa i Sawy, przynoszą efekty. W
ub. roku powstał pierwszy na Ursyno-
wie klub akrobatyczny MAKS „Ursy-
nów” przy SP im. Olimpijczyków Pol-
skich, a kilka miesięcy temu na Pradze
Południe zawiązano klub akrobatyczny
„Syrena”. Brawo! M M

20-lecie KS METRO - Karol Kłos i Andrzej Wrona gośćmi honorowymi

Wielkie święto w Arenie Ursynów

Wspaniały pokaz sportowy przy Pileckiego

Akrobatyka na światowym poziomie

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Paka Owsiaka po nowe miliony!

FOTO LECH KOWALSKI
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Zakończył się zmasowany atak reklam zewnętrznych. Kiełbaska wyborcza
stoi już niektórym kołkiem w gardle, ale na szczęście wybory samorzą-
dowe się odbyły. Skończył się też okres nawału reklam świąteczno-nowo-

rocznych i królowa badziewia medialnego – telewizja mogła powrócić na tron. Nie-
podzielnie panuje nam zresztą od początku tak zwanej demokracji i, mimo gwał-
townego postępu w branży IT (Information Technology), nadal jest niezagrożona.

Powie ktoś, że czepiam się prywatnych stacji telewizyjnych, które z definicji mogą robić, co chcą.
Prawda. I niech robią. Jednak nie mogą pozbawić mnie prawa oceniania ich postępowania wobec
telewidzów. Zresztą z telewizją publiczną jest niewiele lepiej, ale... lepiej (parafraza z „Kilera” Ju-
liusza Machulskiego), bo nie puszcza reklam w trakcie programów.

Skoro mowa o filmach, to dla przykładu „Django” Quentina Tarantino trwający 165 minut (dość
długo, ale warto i trzeba obejrzeć) z reklamami trwał o godzinę dłużej! Na dodatek długość prze-
rwy reklamowej nie była oczywiście znana widzowi, bo przecież mógłby wtedy obejrzeć, powiedz-
my, przez 20 minut (tak, tak, niektóre tyle trwają) inny program w konkurencyjnym kanale, a do
tego przecież nie można dopuścić, bo słupki oglądalności spadną, a jeśli nawet nie, to wzrosną kon-
kurencji, czyhającej tylko na ogłupionego już widza.

I ludzie się temu bardzo często poddają, patrzą bezmyślnie w ekran, mimowolnie słuchają i po-
tem idą do apteki, do marketu czy jakiegoś salonu i tę swą bezmyślność przekuwają, często trochę

podświadomie, na zakupy. Zgodnie z zasadą inży-
niera Mamonia z „Rejsu” Marka Piwowskiego podo-
bają im się tylko takie produkty, które znają, bo jak
mogę mieć jakiekolwiek zaufanie do nieznanych.
W tej nierównej grze cwaniaków od Public Rela-
tions i marketingu z szarym Kowalskim, biorą udział
domy mediowe, studia graficzne, think tanki i inni

„fachowcy” od tworzenia reklam. Kierują się one także słynną zasadą Goebbelsa, że nawet kłam-
stwo, jeśli wielokrotnie powtarzane, staje się prawdą.

Niestety, jak w wielu dziedzinach naszej współczesności, wśród twórców tej zarazy też panuje nie-
uctwo, bezmyślność i jednotorowość myślenia. Nie będę pastwił się nad reklamami z błędami ję-
zykowymi, z bezsensownymi koncepcjami i idiotycznymi dowcipami. Powtórzę tylko, że jedyna, na-
prawdę jedyna reklama obecna na srebrnym ekranie, a warta obejrzenia nie tylko od strony warsz-
tatowej, to reklama piwa „Żubr”. Reszta, to chłam niewart nawet sekundy uwagi widza. Dlatego też
pozwolę sobie na powtórzenie adresu, pod którym można obejrzeć reklamy śmieszne, poważne, a
przede wszystkim mądre – www.culturepub.fr. Bo reklama to może być sztuka, ale tylko w wyko-
naniu artysty, a nie grafomana nieznającego ojczystego języka i graficznego analfabety z dysleksją,
dysgrafią i, najprawdopodobniej, z dyslokacją mózgu. 

Za każdym razem, kiedy widzę jakiś produkt zachwalany jako „najlepszy z najlepszych”, dosko-
nały wręcz doskonałością swą, nachodzi mnie myśl, kiedy tym durniom skończą się wyrazy i okre-
ślenia typu: „jeszcze lepszy”, „mega”, „hiper”, „super”, „extra”? Co prawda język pod tym względem
mamy dość bogaty, ale jak słyszę o „jeszcze lepszym” leku na biegunkę, to mi się zbiera nie tylko na
wymioty. I nie chodzi tu o słowo „biegunka”. Coś, co jeszcze wczoraj było „najdoskonalsze z dosko-
nałych” dziś jest już tylko wspomnieniem, bo prezentuje się nam „jeszcze doskonalsze od najdosko-
nalszego z doskonałych”. A te durne ludzie w to wierzą, zapominając o złotej, nieco konserwatyw-
nej, ale sprawdzonej przez wieki zasadzie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Po co kupować jeszcze
lepszy artykuł, skoro ten którego używamy od lat dobrze nam służy? Po jaką cholerę nam opako-
wanie z kilkudziesięcioma saszetkami, skoro zużywamy ich kilka rocznie?

Po zachłyśnięciu się najwspanialszymi produktami dzikiego kapitalizmu, czyli po tak zwanej trans-
formacji ustrojowej i wprowadzeniu w Polsce tak zwanej demokracji, część społeczeństwa poszła
już po rozum do głowy i zaczęła doceniać stare, dobre, tradycyjne metody – nawożenie zwykłym
łajnem, a nie środkami chemicznymi, karmienie zwierząt domowych ziarnem, trawą, sianem, a nie
sztucznym żarciem. Nawet matki coraz częściej rozumieją konieczność karmienia dzieci w sposób
naturalny, a nie produktem „identycznym” z naturalnym. Tak, że olewajmy i os... reklamy, a na tym
nawozie coś zdrowego na pewno wyrośnie.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Olewamy reklamy 

„„Django” Quentina 
Tarantino trwający
165 minut z reklamami
trwał o godzinę dłużej”

Jak to zwykle bywa, po wyborczych obietnicach kolej na podwyżki. Jedną
z plag nękających mieszkańców stolicy są ciągłe, bardzo wysokie i często
nieuzasadnione podwyżki opłat z tytułu użytkowania wieczystego grun-

tów. Hanna Gronkiewicz - Waltz po raz trzeci wygrała wybory na prezydenta sto-
licy, w tym dwukrotnie w pierwszej turze, więc moim skromnym zdaniem beza-
pelacyjnie otrzymała od mieszkańców mandat do rządzenia miastem i wydawane przez nią decy-
zje należy traktować z szacunkiem. Lud głosował na HGW, mimo że jedno z podpisanych przez nią
założeń budżetowych dla Warszawy na kolejne lata brzmi, tu cytat: „Zwiększanie dochodów z po-
datków lokalnych w ramach ustawowych stawek maksymalnych”. Podkreślam słowo „maksymal-
nych”, bo ono oznacza zapalenie przez HGW zielonego światła dla łupienia warszawiaków w mak-
symalnym, dozwolonym przez prawo wymiarze. 

Tuż po Nowym Roku media zaczęły donosić o drastycznych podwyżkach opłat z tytułu użytko-
wania wieczystego gruntów w kilku warszawskich dzielnicach. Rzeczniczka stołecznego ratusza na-
tychmiast podniosła, że władze miasta i sama pani prezydent nie mają z tym procederem nic
wspólnego. To burmistrzowie dzielnic przeprowadzają aktualizacje opłat. Rzeczniczka częściowo
mówi prawdę. Faktycznie, bezpośrednimi sprawcami łupienia mieszkańców są zarządy poszczegól-
nych dzielnic. Wiemy jednak z dobrze poinformowanych źródeł, że polecenie podniesienia tego po-
datku lokalnego do maksymalnego, dozwolonego ustawą wymiaru przychodzi drogą poufną
wprost z ratusza. Jak wyżej napisałem, HGW ma bezapelacyjnie mandat do rządzenia, lud Warsza-
wy najwyraźniej ją uwielbia, więc szanując wolę ludu i wyniki trzech ostatnich wyborów, postano-
wiłem odłączyć się od chóru krytyków matki naszego miasta. Z dziennikarskiego obowiązku ogra-
niczę się wyłącznie do doradzania obywatelstwu na różnych polach. 

Jak bronić się przed drastycznymi i nieuzasadnionymi podwyżkami opłat za użytkowanie wie-
czyste gruntów? Aby obrona była skuteczna, trzeba determinacji i zainwestowania na krótki okres

kilku tysięcy zł. W 2013 r. władze dziel-
nicy Mokotów uszczęśliwiły mieszkań-
ców znacznymi podwyżkami z tego ty-
tułu. Lokatorzy budynku Narbutta 56
dostali podwyżkę opłat o około 250
proc., mimo że poprzednia aktualizacja
miała miejsce zaledwie trzy lata wcze-
śniej. Wówczas też podniesiono opłaty
o około 250 procent. Tamtejsza wspól-

nota mieszkaniowa postanowiła dać odpór tak jawnej grabieży. Mieszkańcy uznali, że operat sza-
cunkowy, który posłużył dzielnicy do tak znacznego podniesienia opłat, został sporządzony w spo-
sób nierzetelny. 

Operat ma w tej sprawie kluczowe znaczenie, więc natychmiast po otrzymaniu noty o podwyż-
ce należy go w urzędzie dzielnicy zażądać i dokładnie przeanalizować. Rzeczoznawca przeprowa-
dzający wycenę nieruchomości ma obowiązek przywołania w operacie kilkunastu (z reguły 11) nie-
ruchomości PODOBNYCH i REPREZENTATYWNYCH do ocenianej. Tymczasem rzeczoznawca
wyceniająca 320 - metrową działkę pod budynkiem Narbutta 56 przywołała jako podobne nieru-
chomości kompletnie niereprezentatywne, w tym ponad ćwierć hektara przy ul. Sobieskiego prze-
znaczone... pod usługi i handel, z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej!

Wszystko wskazywało na to, że operat jest dęty i sporządzany był pod takim kątem, aby uzasad-
nić 250-procentową podwyżkę opłat. Od decyzji o podwyżce mieszkańcy wnieśli sprzeciw do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego. Choć jest to mało skuteczne, bo SKO to organ miasta, ta-
ki krok jest niezbędny, aby móc uczestniczyć w dalszej procedurze mającej na celu zniesienie nało-
żonej podwyżki. Odwołanie do SKO powinien złożyć każdy mieszkaniec danej wspólnoty. Następ-
nie Wspólnota Narbutta 56 wniosła do Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych o wydanie opinii w kwestii zgodności operatu szacunkowego z za-
pisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i stosownego rozporządzenia Rady Ministrów. 

W sierpniu ubiegłego roku arbitraż wydał sentencję swojej opinii. Jest ona miażdżąca dla rzeczo-
znawcy, jak również dla urzędu dzielnicy Mokotów, który wadliwy operat przyjął i zapłacił za doku-
ment konkretne pieniądze. Jedno z pierwszych zdań sentencji stwierdza, że opiniowany operat sza-
cunkowy nie powinien stanowić podstawy do ustalenia wysokości aktualnej opłaty rocznej z tytułu użyt-
kowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości, ponieważ wymaga poprawy z powodu narusze-
nia przepisów aż dwóch ustaw. Najważniejsze jest to, że zgodnie z ustawą operat szacunkowy, w od-
niesieniu do którego arbitraż wydał ocenę negatywną, traci z dniem wydania takiej oceny charakter
opinii o wartości nieruchomości. Czyli, mówiąc krótko, operat szacunkowy, na podstawie którego dziel-
nica Mokotów nałożyła na mieszkańców budynku Narbutta 56 szokujące swoją wysokością podwyż-
ki opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, można spokojnie spuścić z wodą w WC.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii arbitrażu kolejnym krokiem jest złożenie ponownego wniosku
do SKO, tym razem o wydanie orzeczenia stwierdzającego, że aktualizacja opłaty została zapropo-
nowana w sposób niewłaściwy i niezgodny z przepisami, w związku z czym nie obowiązuje użyt-
kownika wieczystego. Użytkownik wnosi również do SKO o przyznanie zwrotu kosztów od właści-
wego organu (urząd dzielnicy), które poniósł w związku ze sporzadzeniem opinii SKO wydaje orze-
czenie, a pokrzywdzony użytkownik wieczysty odbiera w kasie urzędu zainwestowane w arbitraż
pieniądze, ewentualne nadpłaty i powraca do starych stawek za wieczyste użytkowanie. Wkrótce
na stronie internetowej Passy zostaną zainstalowane linki, z których będzie można ściągnąć wzo-
ry wniosków do SKO i arbitrażu. Wesołego Nowego Roku! 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Operatywni tworzą operaty

„Wszystko wskazywało na to,
że operat jest dęty i sporzą-
dzany był pod takim kątem,
aby uzasadnić 250-
procentową podwyżkę opłat”
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Wojtek Dąbrowski zaprezentuje Noworoczną Szopkę Polską 
na Kabaretowej Scenie Marka Majewskiego 

w czwartek, 8 stycznia, o godz. 19.30 w mokotowskim Centrum Łowicka

LEKCJA SAVOIR VIVRE’U

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Dzisiaj będzie, droga Aniu,
Rzecz o dobrym wychowaniu.

Pomówimy o zasadach.
Co wypada – nie wypada…

Które z dzieci, na tym zna się?
Można jeść na lekcji w klasie?
Wolno podczas zajęć w szkole

Pić z butelki Coca colę?
Jak się trzeba, powiedz, Heniu,

Zachowywać przy jedzeniu?

Macie rację! Nie wypada
Podczas lekcji się zajadać.

Przestań, Krysiu, jeść sałatkę!
I wyjdź z klasy! Wezwę matkę!

Co wy na to? Może sprawcę
Posadzimy w oślej ławce?

Żadnych frytek i sałatek!
Zna to każdy sześciolatek.
Kiedy jeść sałatkę grecką,

Zapamięta nawet dziecko,
Wie, gdy lat ma pięć czy sześć,

Gdzie się nie powinno jeść.

Czym skorupka… Drogie dzieci.
Kto przykładem może świecić?

Wybierajmy ludzi z klasą,
Co potrafią trzymać fason.

Kto jest posłem, profesorem,
Zawsze będzie dla nas wzorem.
Bądźcie dobrze wychowani…

Na to Paweł: Proszę pani!
Bzdura! Pani nie ma racji!

Oglądałem przy kolacji,
Że jak jest sałatka dobra,
Można jeść na sali obrad.

I w ogóle na obradach
Niekonieczna jest ogłada.

Sam widziałem takie baby,
Co publicznie żrą kebaby.

Brzdąc ma rację. I w tym szkopuł.
Przyznam, trochę zbił mnie z tropu.

Jak wyjaśnić mam Pawłowi,
Czy uchodzi to posłowi?

Nie potrafię, próżny trud.
Kiedy posła dręczy głód.

Podsumował wszystko Janek,
Że są dzieci zaniedbane.
Kiedy stają się dorosłe,

Choćby się stawały posłem,
Profesorem, celebrytką,

Mogą jeść i mówić brzydko.

Można tysiąc mieć atutów
I tak słoma wyjdzie z butów.
Dobrych manier ani śladu,

Lecz nie bierzmy z nich przykładu!

Czas na zwięzłe zakończenie.
Powtarzajmy od małego:

Na nic wyższe wykształcenie
Kiedy brak podstawowego.

Piórem Derkacza
Roman Wilhelmi

aktor 
/1936-1991/

Wielu ludzi liczbę 13 uważa za
pechową. Są hotele gdzie nie ma
13 piętra i pokoi z numerem 13. 

Są też tacy, co trzynastego nie
wychodzą z domu. Na Ursynowie
po ostatnich wyborach samorzą-
dowych, cyfra 13 stała się dla czę-
ści polityków szczytem marzeń!.
Liczba ta oznacza bowiem więk-
szość w Radzie Dzielnicy, a co co
za tym idzie posiadanie władzy.
Radny oznaczony taką koalicyjną
cyfrą, jest tak cenny, jak cenne jest
stanowisko burmistrza. „Wielki
Trzynasty” /Nikodem Dyzma/, w
którego rolę wcielił się Roman Wil-
helmi, był wprawdzie zmęczony
szaleństwem upojnej nocy, ale ja-
kie miał przeżycia!

J e r z y  D e r k a c z
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Najpierw o lekarzu rodzinnym. Kim jest? Kim jest we współczesnej Pol-
sce, w organizacji publicznej opieki zdrowotnej, w systemie finansowa-
nia podstawowej opieki zdrowotnej? To jest pytanie podstawowe. U nas

często tak bywa, że toczymy gorące spory, nie bardzo wiedząc o co. Polska poli-
tyka stała się od czasu idei POPiSu prymitywna. Chyba nikt z głównych jej akto-
rów: koalicji rządzącej i opozycji nie pyta o funkcje, o celowość. Dotyczy to nie tylko zdrowia, ale
też edukacji, gospodarki przestrzennej, dopłat dla rolników, systemów emerytalnych, podatków.
Wszystkiego właściwie. Może trochę lepiej jest niżej, ale na poziomie państwa brak pomysłu na Pol-
skę jest jawnym deficytem. Nie w modzie jest pytać - po co? Media bardziej interesują sprawy póź-
nych dzieci jakiegoś polityka, rozwodu i kolejnego małżeństwa innego, epatują publiczność fanta-
zyjnymi imionami wybranek, czają się pod knajpami, opisują rodzinność i stan nóg udekorowanych
szpilkami pani premier. Jakie państwo, dlaczego tak, a nie inaczej w konkretnej polityce, za ile i z
jakim zwrotem wielkie liniowe inwestycje, jak można taniej mieć to samo, ile kościoła, jakie podat-
ki mobilizują, a jakie demotywują? - to nie są pytania mainstreamowych mediów. Kim więc jest, we-
dle przywiązanych do niego funkcji i sposobu finansowania, lekarz rodzinny?

Odnieść można wrażenie, że koncepcja lekarza rodzinnego wzięta żywcem jest z carskiej Rosji.
Z celu dydaktycznego Cesarsko-Wojskowej Akademii Medycznej w Petersburgu. Kształcono tam do
roli starszego lekarza pułku. Jego zadanie było proste. Oddzielić zdrowych od chorych. Chory - do
dywizyjnego szpitala. Zdrowy z powrotem do pułku. 

Lekarz rodzinny - wedle naszego systemu podstawowej opieki medycznej, lecznictwa specjali-
stycznego i szpitalnictwa - ma orzec, czy pacjent jest zdrowy, czy chory. Widać to tak po sposobie
finansowania opieki zdrowotnej (40% szpitale, 20% leki, 12-14% podstawowa opieka zdrowotna,
10% opieka specjalistyczna, reszta - inne), jak i w sensie oporu organizacji reprezentujących leka-

rzy rodzinnych, takich jak Porozumienie Zielonogór-
skie, wobec pomysłu zwiększenia wskaźnika trafno-
ści decyzji diagnostycznych z 1 : 50. Rzecz znamien-
na. Porozumienie Zielonogórskie nie chce, by wpisa-
no do kontraktów obowiązek wyższej trafności wykry-
wanych przez nich chorób niż 1 przypadek na 50 ba-
danych. Minister chciał 1:15, w końcu godził się na

1:30. W Unii Europejskiej standardem jest 1:8. Chodzi o pieniądze. A detalicznie o trzy rzeczy: o
niższy, czyli dla pacjentów i dla finansów publicznych gorszy próg trafnych diagnoz; niższe wydat-
ki podstawowej opieki na badania specjalistyczne i o więcej pieniędzy dla prywatnych gabinetów. 

Ostatni punkt to rzecz bardziej skomplikowana. Specjaliści mają swoje stawki. Wiele na nich nie
zarabiają. Tworzą więc kolejki. Jeśli widzieliście w “Faktach” zdenerwowanego pacjenta w Zambro-
wie, który stoi od godziny przed zamkniętym gabinetem, w którym nie ma specjalisty - to o to wła-
śnie chodzi. Furtką do omijania sztucznie tworzonych kolejek jest prywatna praktyka. Tam specja-
liści i ci, którzy trzymają straż przed szpitalnymi drzwiami, zarabiają. Poza kontrolą fiskusa.

A teraz elementarz w sprawie aktualnego konfliktu.
- W tym konflikcie idzie o p i e n i ą d z e. One są przedmiotem sporu. O nie te negocjacje. 
- Są dwie strony: LEKARZE (reprezentowani przez swoje organizacje) i .....PODATNICY (których

reprezentuje rząd, w osobie ministra zdrowia). Rząd nie ma swoich pieniędzy. Rząd dysponuje pie-
niędzmi zebranymi od podatników. Ile zbierze, o tyle mniej w kieszeniach podatników. Negocja-
cje dotyczą więc naszych pieniędzy, którymi dysponuje rząd i którymi płaci za usługi medyczne. 

- W oczywistym interesie organizacji lekarskich (i lekarzy) jest przedstawienie swojej pozycji in-
aczej. Oni opisują się jako reprezentanci społeczeństwa, pacjentów.

- Tymczasem zdrowie to nie tylko lekarz rodzinny i w ogóle nie tylko lekarz i cała służba zdrowia.
Zdrowie to też: dobre jedzenie, czas wolny i wypoczynek, właściwe mieszkanie - ogólniej: dobre ży-
cie. Im więcej wydajemy na lekarza, tym mniej na dobre życie. I, do jakiegoś stopnia, odwrotnie.

Dochodzimy do sedna. Ściślej - są ich dwa. Pierwsze - to granice rynku, jaki chcemy, społeczeń-
stwo, wyborcy sobie fundować w takich dziedzinach jak właśnie zdrowie, ale też: edukacja i kul-
tura i, w jakiejś mierze, mieszkalnictwo. Drugie, to struktura wydatków publicznych, czyli także za-
gadnienie: więcej czy mniej podatków. Jest i trzecia sprawa, bardziej techniczna: struktura wydat-
ków NFOZ. Jest tam rocznie 65 miliardów. Ponad 100 procent więcej niż dekadę temu. A kolejki
wydają się większe. Tu akurat raczej pozapodstawowa opieka zdrowotną. Coś tu więc jest nie ha-
lo. I o tym należy poważnie rozmawiać. Poważnie, to znaczy prawdziwie. Obawiam się, że znów
nie będzie ani poważnie, ani prawdziwie. Premier Kopacz ma studniówkę. Znów wygra silny, kor-
poracja. Podatnik, pacjent - przegra. Bo udało się go przekonać, że lekarze rodzinni biją się o jego
interes. Co, jeśli jest prawdą, to jedynie w maleńkim morzu nieprawdy.

Wszystko, co piszę, zakłada, że jesteśmy uczciwymi ludźmi. Ja, lekarze, minister, premier, pa-
cjenci. Wiem, jak chybotliwe jest to założenie. Kiedy to piszę, a jest wieczór dnia trzech magów, wto-
rek, minister czyści pole przed konferencją pani premier. Rozsądek przegra. Wygra siła. Kolejny przy-
kład, że solidarność zastąpiły korporacje. Rano 7-go. Jest porozumienie! Nie wiem na jakich wa-
runkach, ale wygląda to na to, że znów korporacja wygrywa z solidarnością. To nie mogło być w
tych okolicznościach porozumienie, utarcie stanowisk. To musiał być dyktat.

Na koniec jednak anegdota. Jak u mnie - prawdziwa, z życia wzięta, a nie dla dowcipu wymy-
ślona. Znajomy lekarz, dyrektor wielkiego szpitala boi się iść do szpitala jako pacjent. Bo, jak mó-
wi, jeśli jego choroba nie tak poważna jak mu się zdaje, a procedura jej leczenia dobrze opłacana
przez NFOZ, to nie jest pewny, czy nie wytną mu tego, czego nie trzeba. I przeciwnie. Jeśli jest tak,
że jest rzeczywiście poważnie chory, a procedura jest nisko wyceniana przez NFOZ, czy szpital je-
go choroby nie zbagatelizuje, bo jej leczenie się nie opłaca.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Konflikt w zdrowiu

„Zdrowie to nie tylko
lekarz rodzinny i w
ogóle nie tylko lekarz 
i cała służba zdrowia”

Nowy rok przynosi nam kolejny „amerykański Dakar”. W ten
właśnie sposób, od wielu już lat rozpoczyna się rajdowy kalen-
darz. Pierwotnie, rajd startował zaraz po nowym roku z centrum
Paryża i po przeprawie przez Morze Śródziemne, załogi finiszo-
wały na plażach Dakaru. Od roku 2002 trasa wiedzie bezdrożami
Ameryki Południowej. Dakar to najbardziej wymagający rajd za-
równo dla pojazdów, jak i ich załóg. Biorą w nim udział zawo-
dowcy i amatorzy. Nie wszystkim udaje się go ukończyć...

Specyfiką Dakaru są głównie warunki, w jakich codziennie przychodzi zmagać się kierow-
com i pojazdom. Trasa często biegnie przez góry i pustynie, a „zwykłe bezdroża” to chleb po-
wszedni uczestników. Długość odcinków specjalnych sięga kilkuset kilometrów dziennie. Star-
tujące w rajdzie pojazdy są znacznie wytrzymalsze od tych używanych w innych imprezach te-
go typu. Historia rajdu sięga roku 1977, kiedy to Francuz Thierry Sabine zgubił się na libijskiej
pustyni w trakcie rajdu Abidżan-Nicea. Urzeczony pustynią, uznał, że miejsce to jest idealne
do rozgrywania rajdów. Pierwotnie, trasa Dakaru wiodła z Francji do Senegalu. Ze względu
jednak na różne czynniki, głównie związane z bezpieczeństwem uczestników, została ona
przeniesiona do Ameryki Południowej. 

Początkowo, biorące udział w rajdzie załogi ścigały się w dwóch klasach – samochodów i mo-
tocykli. Ciężarówki pojawiły się na trasie w roku 1980, zaś quady dopiero w roku 2009. Nie-
zależnie od faktu, że większość startujących pojazdów znacznie odbiega konstrukcją, a czasem
nawet wyglądem od pojazdów seryjnych, ich producenci traktują Dakar, jako poligon do-
świadczalny, starając się dowieść wytrzymałości swoich konstrukcji. Sport, w tym oczywiście
rajdy, to przecież wspaniała reklama nie tylko dla zwycięzców.

Początkowo w Dakarze dominowały samochody europejskich producentów. Z biegiem lat,
do rywalizacji o czołowe lokaty włączyli się również producenci z Japonii i Korei. Oddzielną
kartą w historii rajdu jest Francuz Jean-Louis Schlesser, który zaprojektował i zbudował serię
buggy, na których kilkakrotnie osobiście wygrywał rajd! Wśród ciężarówek, od lat dominują:
Kamazy, Tatry, MAN’y i DAF’y oraz Mercedes-Benz ze swoim wyjątkowym Unimogiem. Naj-
popularniejszą i zajmującą czołowe pozycje marką wśród motocykli jest KTM. Przed laty, na-
wiązać z nim rywalizację próbowało również BMW, ze specjalnie produkowanym modelem „Da-
kar”, ale ze względu na dominację KTM, wycofało się z zawodów. Ostatnio coraz lepiej radzi
sobie również Yamaha.

Tegoroczna, już 36. edycja Rajdu Dakar, odbywa się w dniach 4-17 stycznia 2015 roku. Tym
razem zarówno start, jak i meta rajdu ma miejsce w stolicy Argentyny, Buenos Aires. Trasa skła-
da się z 13 etapów o łącznej długości od 8159 km dla ciężarówek do 9295 km dla motocykli i
quadów, w tym około połowa, to odcinki specjalne! Tegoroczna trasa wiedzie bezdrożami Ar-
gentyny, Chile i Boliwii. 

W tegorocznym rajdzie bierze udział aż 15 Polaków (motocykle: Jakub Przygoński, Ja-
kub Piątek, Paweł Stasiaczek, Michał Hernik, Maciej Berdysz; quady: Rafał Sonik; samo-
chody: Krzysztof Hołowczyc, Marek Dąbrowski, Adam Małysz, Rafał Marton, Piotr Beau-
pre, Jacek Lisicki; ciężarówki: Dariusz Rodewald, Robert Szustkowski, Jarosław Kazberuk).
W ostatniej chwili z powodów osobistych zrezygnował wielokrotny, utytułowany uczest-
nik rajdu, Jacek Czachor. Dąbrowski i Czachor to stali uczestnicy słynnego rajdu. Począw-
szy od 2000 r. przez 10 lat startowali na motocyklach, a od trzech sezonów stanowili zało-
gę samochodową. Wobec niespodziewanej sytuacji podjęto decyzję, że Dąbrowski wystar-
tuje z innym pilotem - jego partnerem będzie Mark Powell, brytyjski kierowca rajdów cros-
s-country.

Oprócz licznego startu naszych kierowców, wart odnotowania jest powrót na trasę Dakaru
utytułowanego francuskiego producenta. Peugeot, czterokrotny triumfator rajdu w latach
1987-1990, po 25 latach nieobecności, powraca na trasę z trzema wyjątkowymi pojazdami 2008
DKR. Poprowadzą je utytułowani kierowcy: Carlos Sainz, Cyril Despres oraz Stephane Peter-
hansel. Peugeot, po ustanowieniu w ubiegłym roku rekordu w najwyżej przebiegającym raj-
dzie Pikes Peak, sponsorowany przez Red Bull’a i Total’a chce w wielkim stylu powrócić na tra-
sę rajdu, nie ukrywając aspiracji do zwycięstwa.

W trakcie przygotowywania felietonu dotarły do mnie dwie złe wiadomości, jedna z nich na-
wet bardzo zła. Na trasie nie ma już Michała Hernika oraz Adama Małysza. Pierwszy z nich zo-
stał znaleziony martwy na 206 kilometrze trzeciego etapu, 14 kilometrów od mety. Leżał 300
metrów od głównej trasy koło motocykla, bez kasku na głowie. Okoliczności śmierci nie są jesz-
cze znane. Dakar był dla niego prezentem na 40. urodziny, które kończyłby 30 stycznia. Jego
marzeniem było: „poczuć wiatr we włosach”. Polski motocyklista jest piątym zawodnikiem, któ-
ry poniósł śmierć na trasie rajdu, odkąd przeniesiono jego organizację do Ameryki Południo-
wej, a 24. od początku jego rozgrywania w 1979 roku...

Drugą złą wiadomością jest spłonięcie na drugim, piekielnie trudnym etapie, buggy SMG Ada-
ma Małysza. Na całe szczęście, ani byłemu skoczkowi, ani jego pilotowi Rafałowi Martonowi
nic się nie stało.

M O T O W O J
m o t o @ p a s s a . w a w . p l

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Sport i motoryzacja

Dakar 2015

Wystawa malarstwa w Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego - „Stulecie
polskiego czynu zbrojnego” w setną rocz-
nicę wybuchu I wojny światowej stała się
inspiracją dla artystów, którzy w swych
pracach uwiecznili polski czyn zbrojny
na przestrzeni minionego wieku. 

Poplenerowa wystawa malarstwa „Stulecie pol-
skiego czynu zbrojnego” pokazuje zarówno sceny
batalistyczne, jak i sylwetki wielkich przywód-
ców od czasu I wojny światowej aż do czasów
współczesnych. Obrazy rozbudzają patriotyzm i
dumę z czynów żołnierzy i zwykłych ludzi, którzy
w obronie ojczyzny stawali do walki, by zwyciężyć
lub zginąć. 

Malarstwo historyczne towarzyszy ludziom od
dawna. Tematykę historyczną w Polsce podejmo-
wali m.in.: Marcello Bacciarelli, Jan Piotr Nor-
blin, Aleksander Orłowski, Piotr Michałowski, Ja-
nuary Suchodolski, Jan Matejko, Artur Grottger,
Henryk Siemiradzki, Wojciech Gerson. Zaintere-
sowanie historią trwa do dziś. Współcześni arty-
ści podobnie, jak ich poprzednicy szukają w niej
inspiracji, opowiadają o przeszłości, przedstawia-
ją żołnierzy na tle przełomowych wydarzeń histo-
rycznych, sławią chwałę oręża polskiego. Dostar-
czają odbiorcy nie tylko wiedzy, lecz także wielu
wrażeń artystycznych… 

Prezentowane dzieła (ponad 70 obrazów i fo-
tografii) to efekt prac uczestników pleneru malar-
skiego, który odbył się w Przewięzi koło Augu-
stowa. Łączy je wspólny temat, ale różnorodnie in-
terpretowany. Różnorakie są też techniki wykona-
nia. Obejrzeć można zarówno sceny batalistyczne,
formacje wojskowe na przestrzeni ostatniego stu-
lecia, jaki i portrety bohaterów narodowych zasłu-
żonych dla odzyskania niepodległości Polski. 

Wystawa czynna dla zwiedzających od ponie-
działku do piątku w godz. 8.30 - 15.30 w siedzi-
bie MHPRL, al. Wilanowska 204, Warszawa.

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

Stulecie polskiego czynu zbrojnego
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601-336-063

KUPIĘ narzynkę - M3 x 0,8 mm.
Tel. 22 649-04-04

KUPIĘ 1-,2-pokojowe, 
724-09-09-58

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, również
testy w ferie, 504-057-030

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

GRUNT rolny 2,34 lub więcej w
powiecie grójeckim, 668-056-397

LUBISZ gotować, piec i
utrzymywać porządek? Jesteś

osobą dyspozycyjną i pełną
energii? Kawiarnia na

Kabatach, przy 
ul. Wąwozowej zatrudni na

pełen etat 
POMOC KUCHENNĄ. 
Nr tel. 608-609-400

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
w Mysiadle przy ul. Kwiatowej 28
zatrudni na stanowisko pomocy
administracyjnej - pełen etat. CV
proszę przesyłać na adres e-mail:
sekretariat.spwm@gmail.com ,
telefon kontaktowy: 22 462-85-20

FERIE 2 domki do 5 osób, 
12 km od Kazimierza

Dolnego. Wystawiam faktury,
tel. 601-057-232

ANTENY, 603-375-875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

malowanie, gładzie 22 756-57-63,
502-093-588

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE poddaszy -

solidnie, 501-624-562
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
ELEWACJE, remonty, dachy,

602-238-620
GLAZURA, gładź, malowanie,

panele, inne, 502-029-391
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY - pogotowie
ul. Na Uboczu 3, 

tel. 22 894-46-67, 
602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644-26-05, 
601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259

MALOWANIE, 722-920-650
MALOWANIE, gładź, tanio,

505-73-58-27

AAA NAPRAWA pralek,
zmywarek, kuchenek
mikrofalowych i elektrycznych,
płyt, odkurzaczy, 22 641-69-47,
604-660-792

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65, 501-156-079

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, itp., 22 644-52-59,
501-122-888

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej. Tanio i solidnie,
SOLPRA, 798-034-056

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, 

solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

RĘBAK do gałęzi, 503-954-603
A STOLARSKIE, szafy,

pawlacze, zabudowy i naprawy,
606-126-099

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

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

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

TAPICERSTWO, 22 618-18-26,
22 842-94-02

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37, 
22 671-15-79

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
601-870-594

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313

PSYCHIATRA, 22 299-11-22
PSYCHOLOG, 22 299-11-22
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. SStt.. KKoossttkkii PPoottoocckkiieeggoo 1111

6 4 2  6 0  0 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

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

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

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

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

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

Ważne telefony

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

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

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

Raz łatwieRaz łatwie j,  rj,  r az traz tr udnieudnie jj
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje GGrraażżyynnaa KKoorrnnaatt
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n
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Co i kto

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 ((UUrrssyynnóóww)) 

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

Dom Sztuki zachęca dzieci i
młodzież do brania udziału w
warsztatach artystycznych,
które odbędą się podczas ferii
zimowych w ramach akcji „Zi-
ma w mieście 2015 na Ursyno-
wie”. Udział jest bezpłatny. Ak-
cja jest sfinansowana ze środ-
ków Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy.

PPrrooggrraamm
Warsztaty plastyczne „Zimo-

we zabawy dłutem i kredką” –
wtorki i czwartki: 20, 22, 27 i 29
stycznia w godz. 10.00-11.00 i
11.15-12.15

Warsztaty muzyczne „Bębnij
ile sił!” – środy i piątki: 21, 23, 28
i 30 stycznia w godz. 10.00-
11.00 i 11.15-12.15

Warsztaty teatralne (teatr mu-
zyczny) – poniedziałek, 19 i
czwartek, 22 stycznia w godz.
11.00-12.00 i 12.15-13.15.

Bliższe informacje i zapisy
prowadzi sekretariat Domu
Sztuki.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

Trwają zapisy na zajęcia cy-
kliczne z technik tańca współ-
czesnego oraz metod teatralno-
-ruchowych w grupie Teatr Tań-
ca dla osób powyżej 15 roku ży-

cia. Zajęcia będą odbywać się
piątki w godzinach 19-21. Mie-
sięczny koszt zajęć 150 zł. Spo-
tkania prowadzone przez cho-
reografki Katarzynę Warowną i
Sarę Bocheńską. 

Język niemiecki dla począt-
kujących. Dwie godziny, grupy
6 osobowe, godzina lekcyjna 15
zł, prowadząca Iwona Jędrych-
-Szynka. Zapisy w placówce, tel.
855 35 17. Zajęcia od 8 stycznia
2015. 

Bezpłatne konwersacje z ję-
zyka angielskiego w Domu Kul-
tury Stokłosy, pn. i śr. 18.30-
20.30. Zapisy Susan Carson tel.
501 195 313. 

Język angielski dla dzieci we
wtorki i środy. Wtorki 15-18, śro-
dy 16-19. Prowadzenie i zapisy
Beata Kałuska tel. 604 99 02 68.  

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

tteell//..ffaaxx 2222 664411 1199 1155

1188 ssttyycczznniiaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188..0000 – Koncert „TRUBADURZY
- 50 lat pracy twórczej”. Zapro-
szenia do odbioru w DK Imielin
od 13 stycznia (wtorek) od godz.
18.00

„Zima z Rockiem” - Warsztaty
iM Granie 19-22 stycznia w
godz. 16-20. Zajęcia w grupach:
wokal, gitara elektryczna, gitara
basowa, perkusja.

2233 ssttyycczznniiaa ((ppiiąątteekk)) 18 podsu-
mowanie warsztatów – koncert.
Zapisy w DK Imielin (22 641 19
15, 504 70 30 87).

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

88..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu „Wczesnonowożytne im-
peria kolonialne: powstanie,
rozkwit, upadek” pt.: „Budowa
azjatyckiego imperium Holan-
dii w XVII wieku – jego rozkwit
i upadek”

1133..0011 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Świat jest te-
atrem. Sceny z historii dramatu
i teatru” pt.: „Teatr i dramat elż-
bietański – Inni”

1155..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu Wieczorów Czwartko-
wych z Kuratorem Muzeum Pla-
katu w Wilanowie p. Mariuszem
Knorowskim pt.: „Plakat wczoraj
i dziś”

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

SSppoottkkaanniiee DDzziieellnniiccoowweejj
KKoommiissjjii DDiiaalloogguu SSppoołłeecczznneeggoo

Serdecznie zapraszamy na
spotkanie Dzielnicowej Komi-
sji Dialogu Społecznego w
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy, które odbędzie się w
dniu 12 stycznia 2015 r. (po-
niedziałek) o godz. 17:00 w
sali im. Juliana Ursyna Niem-
cewicza w Ratuszu Dzielnicy
Ursynów (al. KEN 61).
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