
IS
S

N
 1

6
4

0
–4

0
5

X
   

   
   

  
W

Y
C

H
O

D
Z

I O
D

 2
0

0
0

 R
O

K
U

Rusza paka Owsiaka

Czyt. str. 5

Nowa twarz w urzędzie Jak nam gra MetroOddaj choinkę!

Czyt. str. 4 Czyt. str. 7 Czyt. str. 13

10 stycznia 2019        czasopismo bezpłatne Nr 1 (942)

Czyt. str. 8 



2

K to zna tylko jedną prawdę,
musi wiele kłamać – stwier-
dził polsko-czeski kpiarz ży-

dowskiego pochodzenia Gabriel
Laub, zaś rosyjski pisarz Antoni
Czechow trafnie spostrzegł, iż no-
wego kłamstwa słucha się chętniej
niż starej prawdy. Te dwa przemy-
ślenia warto wziąć pod uwagę na
początku 2019 roku, gdy zalewa
nas morze obietnic, deklaracji i za-
rządzeń ze strony polityków naj-
różniejszej maści. 

O becny rząd RP zapropo-
nował nam wstępnie – za
pośrednictwem mózgu wi-

ceminister rodziny Elżbiety Boja-
nowskiej – by jako sprawcę prze-
mocy domowej nie traktować ko-
goś, kto dopuścił się tak niecnego
czynu tylko jeden raz. Jeśli więc –
według tego rozumowania – mąż
pobiłby żonę, łamiąc jej rękę i że-
bra za jednym razem, nawet nie
byłoby o czym gadać. Żeby na-
zwać takie działanie przemocą
domową, należałoby poprosić de-
likwenta o powtórzenie wyczynu.
Minister Bojanowska najwyraź-
niej kierowała się starą ludową
zasadą: gdy mąż żony nie bije, to
w niej wątroba gnije i pamiętała
zapewne o uświęconym tradycją
społecznym standardzie przeła-
mywania staropanieństwa mał-
żeństwem, co kobiety wyrażały
słowami: niechby pił, niechby bił,
byle tylko był. 

T rudno nie zauważyć, że na
tym – na szczęście już od-
rzuconym – projekcie pa-

ni wiceminister zaważyły nabiera-
jące na powrót znaczenia normy
kościelne, których cel jest w zasa-
dzie szlachetny (zachowanie
trwałości rodziny), ale w prakty-
ce bywa niejednokrotnie wprost
niemożliwy do zrealizowania. Nie
należę akurat do tych bezwzględ-
nych krytyków, którzy uważają,
że wszyscy księża to chciwcy, wy-
drwigrosze i zboczeńcy, nadają-
cy się do występowania w filmie
„Kler”, bo – jak w każdej profesji
– również w duszpasterskiej lu-
dzie są różni. Niemniej, po latach
uważnej obserwacji, mam pew-
ność, że niektóre osoby, zmuszane
kościelnymi regułami do celiba-
tu, nie powinny pozostawać na-
zbyt blisko dzieci i młodzieży,
zwłaszcza poza kręgiem publicz-
nym – bo to igranie z ogniem.
Przekonali nas o tym nie tylko –
nieżyjący już – lubieżny arcybi-
skup Józef Wesołowski i zwany
kapelanem „Solidarności” gdań-
skiej prałat Henryk Jankowski, o
którym brudna prawda dopiero
wychodzi na wierzch. Pedofilem
okazał się bowiem nawet skazany
niedawno przez sąd w Melbourne
australijski kardynał George Pell,
któremu udowodniono zgwałce-
nie dwóch ministrantów. Jak na
ironię, Pell był członkiem swego
rodzaju Rady Najwyższej Waty-
kanu w liczbie dziewięciu kardy-
nałów, powołanej przez ostro
zwalczającego wykroczenia sek-
sualne papieża Franciszka. W hie-
rarchii watykańskiej uważano
Pella za numer trzy – po papieżu
i szefie dyplomacji Pietro Paroli-
nie. Doszło zatem do kompromi-
tacji na skalę światową. Trąd się-
gnął Pałacu Sprawiedliwości...

W polskich warunkach
mamy z jednej strony ro-
bienie dobrej miny do

złej gry (próbujący wybielić Jan-
kowskiego arcybiskup Sławoj Le-
szek Głódź), z drugiej zaś trady-
cyjne podstawianie nogi ursyno-
wianinowi Jurkowi Owsiakowi i
jego Wielkiej Orkiestrze Świątecz-
nej Pomocy, której charytatywną
rolę trudno przecenić. Temu godne-
mu pochwały przedsięwzięciu prze-
ciwstawiają się często nieżyczliwi
mu prominenci rządowi i kościel-
ni. Również w tym roku, jak sły-
chać, w akcję WOŚP nie włączy się
podległa ministrowi spraw we-

wnętrznych i administracji Pań-
stwowa Straż Pożarna. Na szczę-
ście, nie zabraknie wsparcia ze stro-
ny podlegającej samorządom
Ochotniczej Straży Pożarnej, a peł-
ne zaangażowanie zapowiedziała
już para prezydencka – Andrzej
Duda wraz z małżonką. 

T ymczasem obywatele RP, w
tym mieszkańcy Warszawy,
muszą się liczyć ze znaczny-

mi podwyżkami cen prądu. Rząd
wprawdzie obiecuje, że nie dotkną
one wszystkich podmiotów, zwłasz-
cza gospodarstw domowych, ale
można mieć pewność, że obiecane
rekompensaty nie wystarczą, że-

by pozostawić płatności na po-
przednim poziomie. Podwyżki są,
jak wiadomo, nieuniknione ze
względów obiektywnych. Na do-
brą sprawę każdy rząd, nawet ten,
który chciałby obywatelom nieba
przychylić, musi w pewnym mo-
mencie zderzyć się z rzeczywisto-
ścią i zdecydować na posunięcia
ludowi niemiłe, ale niezbędne dla
dobra publicznego. Dobrym wuj-
kiem można być co najwyżej w Na-
rodowym Banku Polskim i wypła-
cać zaprzyjaźnionym kobitkom
wygórowane pensje, niemające z
dobrem publicznym nic wspólnego,
a upokarzające w pewnym sensie

kogoś piastującego urząd prezy-
denta RP albo tylko prezydenta
Warszawy. 

G dyby doszukiwać się w na-
szej historii kogoś, kto wkro-
czył na polityczną arenę nie

dla własnych ambicji i z chęci zy-
sku, to należałoby bez wątpienia
wskazać wielkiego pianistę Ignace-
go Paderewskiego, który podczas
pierwszej wojny światowej poprzez
swoje wpływy u prezydenta USA za-
łatwił dla Polski nawet więcej niż
inni poprzez bezpośrednie starcia
zbrojne, nadto zaś wykładał dla do-
bra wspólnego własne pieniądze.
Jak słusznie zauważa  nieoceniony
specjalista historii tamtych lat – pro-
fesor Marian Drozdowski – Pade-
rewskiemu udawało się godzić wy-
górowane ambicje Józefa Piłsud-
skiego z jednej i Romana Dmow-
skiego – z drugiej strony. Przybycie
Paderewskiego do Poznania w dniu
25 grudnia 1918 stało się zarze-
wiem Powstania Wielkopolskiego.
Warszawa natomiast czci do dzi-
siaj płomienne przemówienie, wy-
głoszone przez sławnego pianistę
na początku stycznia 1919 z balko-
nu hotelu Bristol. „Szanuję wszyst-
kie stronnictwa, ale nie będę należał
do żadnego. Stronnictwo powinno
być jedno: Polska” – podkreślił czło-
wiek, który był naówczas najlepiej
zarabiającym artystą na świecie i
nie musiał żebrać o pensję u żadne-
go z ówczesnych Glapińskich. 

N ic dziwnego, że pod pomni-
kiem Paderewskiego w
parku Ujazdowskim w

Warszawie chętnie złożyli kwiaty
9 stycznia 2019 przedstawiciele
wszystkich dzisiejszych stronnictw.
Bo takiego patrioty próżno dziś
szukać – nawet ze świecą.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

CC hh cc ee cc ii ee  tt oo  ww ii ee rr zz cc ii ee ,,  cc hh cc ee cc ii ee  ––  nn ii ee  ww ii ee rr zz cc ii eeCC hh cc ee cc ii ee  tt oo  ww ii ee rr zz cc ii ee ,,  cc hh cc ee cc ii ee  ––  nn ii ee  ww ii ee rr zz cc ii ee
RYS. PETRO/AUGUST
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Dzięki nowej usłudze
„Twój e-PIT” podatnik nie
będzie już musiał wypeł-
niać wniosków, ani skła-
dać deklaracji by rozli-
czyć swój podatek. Za-
miast tego na Portalu Po-
datkowym będzie na nie-
go czekał wypełniony
„Twój e-PIT”. 

W 2019 r. Krajowa Admini-
stracja Skarbowa (w rozlicze-
niach za 2018 r.) przygotuje dla
podatników i udostępni w wer-
sji elektronicznej PIT-37 i PIT-
38. W kolejnym roku nowa for-
ma rozliczeń będzie wprowa-
dzona dla osób prowadzących
działalność gospodarczą (PIT-
36 i PIT-36L).

Elektroniczne rozliczanie
rocznych deklaracji PIT z roku
na rok cieszy się coraz większą
popularnością wśród podatni-
ków. W ubiegłym roku PIT-y
składane przez internet stano-
wiły już 2/3 wszystkich złożo-

nych zeznań i po raz pierwszy
przekroczyły 10 milionów (11,4
mln e-deklaracji przy 5,6 mln
papierowych).

„Polacy wybrali elektronicz-
ne składanie PIT-ów. Wciąż jed-
nak coroczne rozliczenie wyma-
ga od nich wypełniania wnio-
sków lub deklaracji. Dzięki cy-
fryzacji Krajowej Administracji

Skarbowej możemy to zmienić.
Tak by to urząd wypełniał zezna-
nie i udostępniał podatnikowi do
wglądu i ewentualnego uzupeł-
nienia. Tak powstała idea nowej
usługi „Twój e-PIT”. Już w 2019
r. KAS (przy rozliczeniach za
2018 r.) przygotuje dla podatni-
ków i udostępni w wersji elek-
tronicznej PIT-37 i PIT-38. W
praktyce oznacza to, że blisko
50% osób fizycznych będzie mo-
gło zakończyć coroczne rozlicze-
nie podatkowe za pomocą dwóch
kliknięć. Równocześnie w każ-
dym przypadku do decyzji po-
datnika pozostanie, czy chce

sprawdzić swój e-PIT, zmienić,
uzupełnić o ulgi, darowizny, czy
wskazać lub zmienić organiza-
cję pożytku publicznego, na rzecz
której przekaże 1%.– powiedzia-
ła minister finansów, prof. Tere-
sa Czerwińska.

Nowa usługa „Twój e-PIT”, za-
kłada brak obowiązku sporzą-
dzania samodzielnie deklaracji

rocznej PIT przez podatników
oraz łatwiejszy sposób rozlicza-
nia ulg. Podatnicy nie będą też
musieli dostarczać do urzędu
skarbowego dokumentów po-
twierdzających prawo do sko-
rzystania z odliczenia lub ulg,
np. ulgi na dzieci, ponieważ te
dane zostaną automatycznie po-
brane z systemów informacyj-
nych Krajowej Administracji
Skarbowej (KAS) oraz z reje-
strów instytucji zewnętrznych.

„„TTwwóójj ee-PPIITT”” –– nnaajjwwaażżnniieejjsszzee
zzaałłoożżeenniiaa

Zgodnie z założeniami, KAS
już w 2019 r. (w rozliczeniach

za 2018 r.) automatycznie
przygotuje i udostępni w wer-
sji elektronicznej PIT-37 i PIT-
38. Zrobi to na podstawie in-
formacji:

– od płatników,
– ze złożonych za rok ubiegły

zeznań podatkowych w zakre-
sie wskazanych odliczeń i ulg
(np. ulga na dzieci).

W 2020 r. do zeznań wypeł-
nianych przez urząd dołączą PIT-
36 i PIT-36L. Informacje, na pod-
stawie których będą wypełnia-
ne zeznania, zostaną rozszerzo-
ne o dane m.in. z rejestrów ZUS
(dane dotyczące przychodu,
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne) czy PESEL
(dane dotyczące ulgi na dzieci).

„Twój e-PIT” będzie dostępny
dla podatników przez aplikację
na Portalu Podatkowym po
uwierzytelnieniu bezpłatnym
Profilem Zaufanym, kwalifiko-
wanym podpisem elektronicz-
nym lub danymi autoryzacyjny-

mi (dane identyfikacyjne podat-
nika i kwota przychodów
z poszczególnych pozycji infor-
macji od płatników: PIT-11, PIT-
8C, PIT-40A). Podatnicy będą
mieli do niego wgląd już od 15
lutego.

DDeekkllaarraaccjjęę PPIITT pprrzzyyggoottoowwaannąą
pprrzzeezz KKAASS ppooddaattnniikk::

– może zweryfikować i zaak-
ceptować bez zmian,

– może poprawić (np. zmie-
nić Organizację Pożytku Publicz-
nego, której chce przekazać 1%
podatku należnego),może uzu-
pełnić o dane, których nie posia-
da KAS (np. odliczenia: IKZE,
ulgi na kredyt, ulgi na internet),

– musi uzupełnić w przypad-
ku PIT-38, PIT-36, PIT-36L o da-
ne, których nie posiada KAS (np.
o uzyskanych przez podatnika
przychodach z tytułu prowadzo-
nej działalności),

– może odrzucić i rozliczyć się
samodzielnie.

Jeżeli podatnik nie zrobi nic,
PIT przygotowany przez urząd
zostanie uznany za zaakcepto-
wany    z końcem okresu rozlicze-
niowego.

DDllaa kkooggoo „„TTwwóójj ee-PPIITT””
Usługa będzie dotyczyć po-

datników rozliczających się
zarówno indywidualnie jak i

wspólnie z małżonkiem, a po-
nadto osób samotnie wycho-
wujących dzieci oraz tych, któ-
rzy chcą wesprzeć 1% podat-
ku wybraną organizację po-
żytku publicznego. Będą mo-
gli z niego skorzystać podatni-
cy, którzy są osobami fizyczny-
mi nieprowadzącymi pozarol-
niczej działalności gospodar-
czej, jak też (od 2020 r.) pro-
wadzący taki rodzaj działal-
ności.

Według szacunków resortu
finansów KAS udostępni „Twój
e-PIT” łącznie ponad 25 mln
podatników.

Twój e-PIT - rozliczymy podatek dla Ciebie
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PPAASSSSAA:: JJaakkuubb BBeerreenntt ttoo nnoo-
wwee nnaazzwwiisskkoo ww uurrssyynnoowwsskkiimm ssaa-
mmoorrzząąddzziiee.. DDllaatteeggoo nnaa ssaammyymm
ppoocczząąttkkuu ppoozzwwaallaammyy ssoobbiiee zzaa-
ppyyttaaćć oo PPaannaa ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee oorraazz
zzwwiiąązzkkii zz ddzziieellnniiccąą ii mmiiaasstteemm..

JJAAKKUUBB BBEERREENNTT:: To natural-
ne pytanie w stosunku do de-
biutanta. Ja i trzy ursynowskie
radne z Nowoczesnej – Olga
Górna, Halina Kupiecka oraz
Karolina Zdrodowska – rozpo-
czynamy pracę w samorządzie.
Znamy Ursynów i potrzeby
mieszkańców, ale dotychczas
nie byliśmy związani zawodo-
wo z administracją publiczną
czy samorządową. To z jednej
strony duże wyzwanie, z dru-
giej – my i nasi partnerzy z Koali-
cji Obywatelskiej dostrzegamy
zalety tej sytuacji. Pojawienie
się w lokalnym środowisku no-
wych twarzy daje świeże spoj-
rzenie i… łagodzi obyczaje. W
poprzedniej kadencji nie brako-
wało politycznych emocji i nie-
potrzebnych przepychanek.
Zdarzało się, że wynikające z
osobistych ambicji i animozji
spory paraliżowały pracę rad-
nych. Z zainteresowaniem się
temu przyglądaliśmy, ale nie
uczestniczyliśmy w tych utarcz-
kach, co daje nam dziś duży
komfort. Do pracy i współpra-
cy z radnymi przystępujemy bez
zaszłości i obciążeń. Liczymy, że
ta kadencja przebiegnie w zu-
pełnie innej atmosferze i przy-
niesie wiele dobrego dla miesz-
kańców Ursynowa.

Ale wróćmy do pytania o mo-
je osobiste związki z dzielnicą.
Jestem warszawiakiem z wybo-
ru. Przyjechałem tu na studia
kilkanaście lat temu i osiadłem
na stałe. Dziś trudno mi sobie
wyobrazić życie w innym mie-
ście. Pierwszym miejscem za-
mieszkania był Ursynów. Póź-
niej, w trakcie studiów i zaraz
po nich, kilka razy zmieniałem
lokalizację. Około pięć lat temu
wróciłem na Kabaty, bo nigdzie
nie czułem się tak dobrze.

CCzzyyllii jjeesstt PPaann nniiee ttyyllkkoo wwaarr-
sszzaawwiiaakkiieemm,, aallee ii uurrssyynnoowwiiaannii-
nneemm zz wwyybboorruu?? 

Nie widzę potrzeby budowa-
nia wokół siebie mitu lokalnego
patrioty. Podjąłem kilka lat te-
mu decyzję o powrocie na Ursy-
nów z prostej przyczyny – to
miejsce, gdzie żyje się dobrze i
wygodnie. 

JJaakkiiee ddoossttrrzzeeggaa PPaann mmooccnnee
ssttrroonnyy ddzziieellnniiccyy ii ssłłaabbee ppuunnkkttyy,,
kkttóórree wwyymmaaggaajjąą kkoorreekkttyy??

Bliskość metra zapewnia
świetną komunikację z centrum
miasta i innymi jego częściami.
To ogromny atut dla mieszkań-
ców, którzy – jak ja do niedawna
– dojeżdżają do pracy poza naszą
dzielnicę. Chciałbym, aby po go-
dzinach wracali do domu nie tyl-
ko po to, żeby nabrać sił przed
kolejnym dniem, ale również
znajdowali atrakcyjną ofertę ak-
tywnego wypoczynku w gronie
sąsiadów. W pewnym sensie do-

tykamy tu wspomnianego już
lokalnego patriotyzmu. Moim
zdaniem, jest nie sztuką tworzyć
wokół siebie mit warszawiaka i
ursynowianina „z dziada pra-
dziada”. Prawdziwym wyzwa-
niem jest stworzenie mieszkań-
com, bez względu na ich obecne
przywiązanie do naszej dzielni-
cy, warunków do budowania lo-
kalnych wspólnot i trwałych re-
lacji, które czynią życie przyjem-
niejszym i łatwiejszym, a także
bardziej bezpiecznym. Marzy mi
się, żeby mieszkańcy Ursynowa
nie byli dla siebie anonimowi –
znali swoich sąsiadów, dzielili z
nimi pasje i wzajemnie sobie po-
magali. Jako samorządowcy mo-
żemy to zainspirować poprzez
inicjowanie działań, które po-
zwolą nam się spotkać i lepiej
poznać. To jeden z moich celów
w obecnej kadencji.

WW rraammaacchh sswwooiicchh kkoommppeetteenn-
ccjjii nnaaddzzoorruujjee PPaann ssffeerręę sspprraaww

ssppoołłeecczznnyycchh,, ccoo ddaajjee sszzeerrookkiiee ppoo-
llee ddoo ppooppiissuu ww ttyymm tteemmaacciiee……

Tak i bardzo się z tego cieszę.
Bardzo ważne jest, żeby w na-
tłoku spraw przyciągających
uwagę mediów, jak na przykład
inwestycje drogowe, nie zapo-
minać o innych potrzebach
mieszkańców, szczególnie tych
wymagających wsparcia w co-
dziennym funkcjonowaniu.
Mam na myśli seniorów, osoby z
niepełnosprawnościami, rodzi-
ny z małymi dziećmi czy osoby i
rodziny zmagające się z proble-
mem przemocy domowej oraz
uzależnień. Potrzeby każdej z
tych grup są inne. W swojej pra-
cy, wraz z urzędnikami, chciał-
bym je jak najdokładniej poznać.
Najlepiej robić to poprzez bez-
pośredni kontakt z mieszkańca-
mi oraz przedstawicielami orga-
nizacji pozarządowych, działają-
cych najbliżej mieszkańców. Je-
stem pod wrażeniem tego jak
funkcjonują, ale widzę też moż-

liwości rozwoju oferty kierowa-
nej do mieszkańców. 

NNaa jjaakkiicchh pprroojjeekkttaacchh bbęęddzziiee ssiięę
sskkuuppiiaaćć ddzziieellnniiccaa ww tteejj ssffeerrzzee??

Mówiąc najogólniej – na war-
tościowych i efektywnych, czyli
takich, które są adekwatne do
potrzeb mieszkańców. Chciał-
bym kontynuować działania na
rzecz seniorów, służące ich ak-
tywizacji, dające szanse na spro-
stanie wymogom współczesno-
ści: na przykład działania w za-
kresie przeciwdziałania wyklu-
czeniu cyfrowemu, zajęcia słu-
żące rozwijaniu pasji i zaintereso-
wań oraz podnoszeniu poziomu
bezpieczeństwa. Dostrzegam też
potrzeby i potencjał młodych
mieszkańców Ursynowa: dzieci,
młodzieży, młodych rodzin wy-
chowujących dzieci. Ci mieszkań-
cy oczekują oferty wzmacniającej
więzi rodzinne, dającej szanse
na konstruktywne, wspólne spę-
dzanie wolnego czasu. Za istotną
uważam możliwość realizowa-
nia się w ramach inicjatyw zwią-
zanych z wolontariatem, działań
integracyjnych i międzypokole-
niowych. Chciałbym te aktyw-
ności rozwijać w ramach Miejsc
Aktywności Lokalnej, nowo
otwartego Ośrodka Wsparcia i
Integracji czy Ośrodka Pomocy
Społecznej (OPS), który nadzo-
ruję. Instytucja ta kojarzona jest
przede wszystkim z przeciwdzia-
łaniem skrajnym sytuacjom: ubó-
stwu, patologiom. Tymczasem
ursynowski OPS realizuje sporo
inicjatyw, z których korzystać
mogą w zasadzie wszyscy miesz-
kańcy, jak na przykład projekty
adresowane do kobiet chcących
powrócić na rynek pracy po uro-
dzeniu dziecka.

JJaakkiiee wwiiddzzii PPaann wwyyzzwwaanniiaa ii
cceellee nnaa nnaajjbblliiżżsszzyy cczzaass??

Patrząc z uznaniem na wiele
dotychczas podejmowanych ini-
cjatyw, dostrzegam też wyzwa-
nia. Chciałbym, aby w projek-
tach realizowanych i finansowa-

nych ze środków dzielnicy brało
udział jak najwięcej osób. Mam
na myśli zwłaszcza mieszkań-
ców,  którzy do tej pory nie wie-
dzieli, jak szeroka jest nasza ofer-
ta. Ja sam – jako mieszkaniec
Ursynowa – nie miałem świado-
mości istnienia niektórych ini-
cjatyw i projektów oraz prężnie
działających organizacji. Jako
zastępca burmistrza podejmę
działania zmierzające do tego,
żeby informacje o dzielnicowych
inicjatywach były bardziej do-
stępne. Naprawdę jest tu w czym
wybierać i warto wykorzystać
każdą okazję, by wyjść do ludzi,
spędzić dobrze czas i nauczyć
się czegoś nowego.

PPoozzaa oobbsszzaarreemm sspprraaww ssppoołłeecczz-
nnyycchh cczzeekkaa PPaannaa wwiieellkkiiee wwyyzzwwaa-
nniiee ww ppoossttaaccii wwddrroożżeenniiaa uussttaawwyy
oo pprrzzeekksszzttaałłcceenniiuu uużżyyttkkoowwaanniiaa
wwiieecczzyysstteeggoo ggrruunnttóóww wwee wwłłaa-
ssnnoośśćć..

To temat, któremu od pierw-
szego dnia w ursynowskim ratu-
szu poświęcam najwięcej czasu i
uwagi. Naszym priorytetem na
dziś jest zapewnienie mieszkań-
com dostępu do jasnych i spraw-
dzonych informacji odnoszących
się do tej skomplikowanej mate-
rii. Przed Nowym Rokiem na
stronach internetowych urzędu
zamieściliśmy odpowiedzi na
najważniejsze pytania. Zachę-
cam do zapoznania się z tym ma-
teriałem i do regularnego odwie-
dzania strony internetowej urzę-
du www.ursynow.pl. W najbliż-
szych dniach rozpoczniemy dys-
trybucję materiałów informacyj-
nych we współpracy ze spółdziel-
niami mieszkaniowymi. 

Dla większości mieszkańców
proces ten przebiegnie gładko i
bez problemów. To urzędnicy
zaangażowani w przekształce-
nie mają i będą mieli przez naj-
bliższy rok ręce pełne roboty. Je-
stem jednak przekonany że
urząd sprosta temu wyzwaniu.

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa rroozzmmoowwęę..

Rozmawiamy z wiceburmistrzem Ursynowa Jakubem Berentem

Nowa twarz w ursynowskim samorządzie

Już tylko do 14 stycznia trwa VIII edycja akcji „Alert
dla zwierząt!”, czyli ursynowska zbiórka darów dla
bezdomnych zwierząt, przebywających w schroniskach
i przytuliskach. W wystawionych pojemnikach będzie
można składać: karmę dla psów i kotów (suchą oraz
puszki), makarony, ryż, kasze, czyste koce, pledy,
miski, smycze, obroże oraz zabawki.

– Zwierzęta w schroniskach potrzebują naszej pomocy. Zima
jest najcięższym czasem i brakuje wszystkiego. Każdy nawet
najmniejszy gest się liczy, a w ramach akcji można przekazać różne
potrzebne dary. Zachęcam do udziału w tej inicjatywie – mówi
pomysłodawca akcji, radny dzielnicy Ursynów Piotr Skubiszewski.

Przypominamy, że zbiórka jest prowadzona do 14 stycznia w
następujących lokalizacjach:

Urząd Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61)
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów (ul. Kajakowa 12b)
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Dereniowa 48).

W 2018 r. comiesięczne zbiórki organizowane w Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów przez Klub Honorowych Daw-
ców Krwi „Krewki Ursynów” pod hasłem „Patriotyzm
mam we krwi - oddaję krew honorowo. 100 litrów krwi
na 100-lecie odzyskania niepodległości” cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem Ursynowian.

Dzięki 521 osobom, które zareagowały na akcję i postanowiły od-
dać krew potrzebującym udało się zebrać aż 234,45 litra krwi. Po-
zyskano również 116 nowych potencjalnych dawców szpiku kost-
nego, którzy zostali zarejestrowani w bazie Fundacji DKMS.

Podczas akcji poboru krwi zebrano ponad tonę nakrętek, prze-
znaczonych na rehabilitację Oli Kamińskiej. Także turniej „Gramy
dla Oli - Charytatywny Puchar Ursynowa”, któremu towarzyszyło
hasło „Strzelimy dziś dużo goli, każdy dedykujemy Oli!” okazał
się strzałem w dziesiątkę. Podczas turnieju wolontariusze zebrali
do puszek 5191.12 PLN.

Ponieważ zapotrzebowanie na akcje poboru krwi jest coraz więk-
sze, Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” przy wspar-
ciu Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy stara się wyjść na
przeciw oczekiwaniom krwiodawców.

W 2019 roku  można będzie uczestniczyć w zbiórkach w nastę-
pujących terminach: 26 stycznia, 23 lutego, 30 marca, 27 kwietnia,
25 maja, 29 czerwca, 20 lipca, 31 sierpnia, 28 września, 26 paździer-
nika i 30 listopada. Dziękujemy za wsparcie akcji i zapraszamy na
zbiórki krwi w 2019 roku.

Przekształcenie użytkowania
wieczystego we własność

Z początkiem 2019 roku prawo użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
przekształca się w prawo własności tych gruntów.
Mieszkańcy stolicy skorzystają z przekształcenia nie-
ruchomości będących dotychczas własnością m. st.
Warszawy z 98-procentową bonifikatą.

11.. CCoo mmuusszzęę zzrroobbiićć,, żżeebbyy ssttaaćć ssiięę wwłłaaśścciicciieelleemm lluubb wwssppóółłwwłłaa-
śścciicciieelleemm ggrruunnttuu??

Nie musisz nic robić. Do przekształcenia dochodzi z mocy
prawa. Jeżeli grunt spełnia warunki opisane w ustawie, od 1
stycznia 2019 roku jesteś jego właścicielem. W ciągu 12 miesię-
cy otrzymasz z Urzędu Dzielnicy zaświadczenie potwierdzające
przekształcenie wraz z informacjami na temat związanych z
nim opłat.

22.. CCzzyy ppoowwiinniieenneemm wwyyssttąąppiićć zz wwnniioosskkiieemm oo wwyyddaanniiee zzaaśśwwiiaadd-
cczzeenniiaa??

Nie ma takiej potrzeby. Poczekaj na zaświadczenie, które zo-
stanie wydane z urzędu w ciągu 12 miesięcy od momentu prze-
kształcenia. Ustawa daje możliwość złożenia w międzyczasie
wniosku o wydanie zaświadczenia, ale to wiąże się z opłatą
skarbową w wysokości 50 zł.

33.. IIllee wwyynniieessiiee ooppłłaattaa pprrzzeekksszzttaałłcceenniioowwaa ii ww jjaakkiimm tteerrmmiinniiee nnaa-
lleeżżyy jjąą uurreegguulloowwaaćć??

Szczegółowe informacje na ten temat zostaną zawarte w za-
świadczeniu potwierdzającym przekształcenie. Mieszkańcy War-
szawy, korzystający z 98-procentowej bonifikaty, zapłacą rów-
nowartość 40% rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste.

44.. CCoo mmaamm zzrroobbiićć,, żżeebbyy sskkoorrzzyyssttaaćć zz 9988-pprroocceennttoowweejj bboonnii-
ffiikkaattyy??

Poczekaj na zaświadczenie będące potwierdzeniem prze-
kształcenia. Będzie ono zawierać informacje o możliwości i za-
sadach wnoszenia opłaty jednorazowej z bonifikatą.

55.. CCoo ssttaanniiee ssiięę zz ppoossttęęppoowwaanniiaammii wwsszzcczzęęttyymmii nnaa wwnniioosseekk
uużżyyttkkoowwnniikkóóww wwiieecczzyyssttyycchh ww ttrryybbiiee uussttaawwyy zz 2299 lliippccaa 22000055
rrookkuu??

Postępowania te zostaną umorzone, jeżeli użytkownik wieczy-
sty lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów
wynosi co najmniej połowę, nie złożą do 31 marca 2019 roku
oświadczenia o prowadzeniu dalszego postępowania w dotych-
czasowym trybie.

Ostatnia szansa na pomoc
bezdomnym zwierzętom

100 litrów krwi na 100-lecie
odzyskania niepodległości
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W dniu 30 grudnia 2018
roku w hali Arena Ursy-
nów odbył się „Dzień z ko-
szykówką”, czyli trening
dla wszystkich młodych
adeptów koszykówki pod
okiem trenerów Akade-
mii Koszykówki Legii
Warszawa. 

Podczas imprezy, Arena Ur-
synów została podzielona na 4
sektory, każdy dedykowany
pod konkretną grupę wieko-
wą. Zajęcia w trzech z czte-
rech sektorów  były prowadzo-
ne przez trenerów Akademii
Legii Warszawa, a w czwar-
tym sektorze przeznaczonym
dla najstarszych (nastolat-
ków) trening był prowadzony
przez koszykarzy drużyny Le-
gii. W wydarzeniu wzięło po-
nad 100 młodych sportowców.
Zajęcia  pozwoliły młodszym
dzieciom złapać bakcyla ko-
szykarskiego i szlifować swo-
je umiejętności.

F o t o :  L e g i a  W a r s z a w a

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na bezpłatne seanse filmowe dla małych i du-
żych. W tym roku będzie można wybrać się do Multikina aż 30 razy bowiem  na bez-
płatne seanse filmowe z Budżetu Partycypacyjnego zagłosowało 4 753 osoby. Z wy-
jątkiem wakacji, w każdym miesiącu będzie można obejrzeć dwa filmy dla dzieci i
jeden dla dorosłych. Na wszystkie seanse obowiązują bezpłatne karty wstępu – loso-
wane spośród e-mailowych zgłoszeń mieszkańców. 

– Dzięki projektom z Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy będą mieli okazję bezpłatnego uczest-
nictwa w aż 30 seansach filmowych. Wśród takiej liczby filmów, zarówno dla dzieci jak i dorosłych,
każdy znajdzie coś wyjątkowego dla siebie. To niezwykła propozycja dla miłośników kina, którą
warto wykorzystać. W 2017 roku seanse filmowe realizowaliśmy ze środków BP, a w ubiegłym roku
ich organizacja była możliwa dzięki inicjatywie Urzędu Dzielnicy Ursynów. Fakt, iż w tym roku
mieszkańcy ponownie będą mogli uczestniczyć w seansach dzięki środkom z Budżetu Partycypacyj-
nego tylko potwierdza, że cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem – mówi burmistrz Ursyno-
wa Robert Kempa.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ursynow.pl.

Urząd Dzielnicy Ursynów przekazał informację o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu skrzy-
żowania ul. Rosoła i ul. Płaskowickiej. Zmiany zostały (zakaz lewoskrętu z tej pierwwzej ulicy) wpro-
wadzone 9 stycznia – o kolejnych zmianach redakcja Passy będzie informować czytelników. 

Zmiany w organizacji ruchu 
skrzyżowania ul.: Rosoła i Płaskowickiej

Mistrzowie trenują ursynowską młodzież

Bezpłatne projekcje w Multikinie 

Trzy razy więcej pieniędzy
na walkę ze smogiem, 12
tys. zł dla wszystkich war-
szawiaków chcących wy-
mienić piece. Nowe stacje
pomiarowe i czujniki po-
wietrza, intensyfikacja za-
zieleniania ulic oraz lep-
sza organizacja pracy
służb miejskich. To priory-
tety dla Warszawy w wal-
ce ze smogiem.

– Działania o lepszą jakość po-
wietrza dotyczą zdrowia nas
wszystkich, dlatego jesteśmy
zdeterminowani do walki ze
smogiem. Przedstawiamy pełny,
skoordynowany plan dla stolicy.
Problem jest wielowątkowy.
Pierwszą, najważniejszą rzeczą
jest likwidacja wszystkich kop-
ciuchów w ciągu trzech lat - po-
wiedział Rafał Trzaskowski, pre-
zydent stolicy.

– Wymiana pieca średnio kosz-
tuje 12 tys. zł, dlatego do tej kwo-
ty podniesiemy wysokość dotacji
dla osób indywidualnych. Rezy-
gnujemy z kryterium dochodo-
wego. Każdy warszawiak może
liczyć na stuprocentowy zwrot
kosztów - podkreśla Justyna Glu-
sman, dyrektorka koordynatorka
ds. zrównoważonego rozwoju i
zieleni m.st. Warszawy.

W 2019 roku miasto przezna-
czy 30 mln zł na walkę ze smo-
giem. W 2020 r. kwota będzie
dwa razy wyższa - 60 mln zł, a w
kolejnych dwóch latach – łącznie
210 mln zł.

– Zabiegam w tej chwili o
wsparcie Unii Europejskiej. Bę-
dziemy wykorzystywać wszyst-
kie możliwości, zarówno na po-
ziomie międzynarodowym, rzą-
dowym czy wojewódzkim. Za-
czynamy od zobowiązań, które
mieszczą się w naszych kompe-
tencjach. To początek - powie-

dział Rafał Trzaskowski, prezy-
dent stolicy.

12 tys. zł to kwota, która po-
winna wystarczyć na pokrycie ca-
łości kosztów instalacji pieca w
domu jednorodzinnym – łącznie
z kosztem projektu. Z tej dotacji
będzie mógł skorzystać każdy
mieszkaniec, bez względu na za-
robki. Warszawiak, który zdecy-
duje się na skorzystanie z dofi-
nansowania, od początku do koń-
ca procesu będzie wspierany
przez miasto przy formalnościach.

– Opracujemy wygodny i ła-
two dostępny system dla miesz-
kańców. Stolica przyjmie też pro-
aktywną rolę. Doradcy będą pro-
wadzić mieszkańców na każdym
kroku procesu pozyskiwania
środków – powiedziała Justyna
Glusman, dyrektorka koordyna-
torka ds. zrównoważonego roz-
woju i zieleni m.st. Warszawy.

W pierwszym kwartale 2019 r.
miasto ogłosi przetarg na trzy
nowe stacje monitorowania po-
wietrza. Jedna będzie przy ul.
Grochowskiej (Praga-Południe),
druga na ul. Filtrowej (Ochota),
a trzecia - w Pruszkowie. Stacje
będą mierzyć jakość powietrza
już od przyszłego sezonu zimo-
wego. Projekt ten jest realizowa-
ny wspólnie gminami obszaru
funkcjonalnego metropolii war-
szawskiej. W drugim kwartale
2019 r. ogłosimy przetarg na za-
kup blisko 140 czujników (98 w
Warszawie i 38 na terenie aglo-
meracji) monitorujących pod-
stawowe zagrożenia.

Po rozbudowie systemu,
wskazania z tych czujników bę-
dą w czasie rzeczywistym poka-
zywane na miejskich nośnikach,
w komunikacji publicznej oraz w
Internecie.

– Działania zostały podjęte
bardzo szybko, tak aby jeszcze

w tym sezonie ulżyć warsza-
wiakom i zmniejszyć zanie-
czyszczenie powietrza. Jeste-
śmy wyczuleni na edukację.
Niezwykle istotne jest informo-
wanie i promowanie dobrych
postaw wśród mieszkańców, by
sami z siebie wiedzieli, że pale-
nie śmieci czy innych złych sub-
stancji szkodzi nam wszystkim
– Tomasz Żyłka, radny m.st.
Warszawy.

Przyspieszymy nasadzenia ro-
ślin wzdłuż głównych ulic – cho-
dzi o 76 dużych arterii, w ra-
mach programu „Zielone ulice
Warszawy”. Miasto przekaże
warszawskim lasom miejskim
nowe tereny pod zalesienia. To
będzie pierwsze powiększenie
obszaru Lasów Miejskich w sto-
licy od kilkunastu lat. Ważna jest
również komunikacja miejska.
Jedna z inwestycji w tym obsza-

rze będzie już w przyszłym roku
- Miejskie Zakłady Autobusowe
zamówią 130 autobusów elek-
trycznych.

W pierwszych dniach stycz-
nia Straż Miejska zacznie uży-
wać dwóch specjalistycznych
dronów, które pomogą strażni-
kom wykrywać przypadki zatru-
wania powietrza. Miasto wpro-
wadzi nowe zasady pracy miej-
skich strażników - grupa strażni-
ków, która specjalizuje się w mo-
nitorowaniu jakości powietrza,
zintensyfikuje swoje działania.
Walka ze smogiem dla wszyst-
kich funkcjonariuszy będzie prio-
rytetem. Do Miejskiego Centrum
Kontaktu Warszawa 19115
wprowadzimy możliwość zgła-
szania przypadków zatruwania
powietrza. Natomiast w ratuszu
zostanie utworzona struktura
zajmująca się tylko tematem
walki ze smogiem.

D o m i n i k a  W i ś n i e w s k a

Warszawska walka ze smogiem

W październiku ubiegłego roku świetlica „Kolorowa” w Szkole Podstawowej nr 336
im. Janka Bytnara „Rudego” zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Zwierzęta leśne zaczarowane w liściach”. Celem konkursu było rozbudzenie u dzie-
ci zainteresowań czytelniczych, promowanie autorów literatury polskiej, a także
pogłębienie wiedzy uczniów o zwierzętach polskich lasów oraz rozwijanie umiejęt-
ności plastycznych. 

Dzieci wykonały ilustracje wierszy polskich autorów o zwierzętach zamieszkujących polskie lasy
wykorzystując  naturalne materiały plastyczne, takie jak liście, trawy, gałązki oraz inne rośliny. Kon-
kurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wpłynęło ponad 200 prac uczniów z 73 placówek
oświatowych znajdujących się w 42 miejscowościach. Wszystkie prace zachwycają różnorodnością
wykorzystanych technik oraz starannością wykonania. Obecnie na parterze Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów trwa wystawa pokonkursowa. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Ursynowa do obejrzenia tych
niezwykle ciekawych prac plastycznych młodych autorów.

WWaarrsszzaawwsskkii ppllaann wwaallkkii zzee ssmmooggiieemm.. OOdd lleewweejj JJ.. GGlluussmmaann,, RR.. TTrrzzaasskkoowwsskkii,, TT.. ŻŻyyłłkkaa.. FFoott.. RR.. MMoottyyll..

Zapraszamy na wystawę do ratusza! 



7

Warszawiacy mogą dołączyć do zbiórki poświątecz-
nych choinek „Ciepło z natury”, która rozpoczęła się
już 7 stycznia. Wszystkie naturalne drzewka pozosta-
wione w altanie śmietnikowej bądź pojemniku na od-
pady wielkogabarytowe zostaną przemienione w eko-
logiczne paliwo.

- Z zebranych choinek pozyskamy bioenergię, która jest bardzo
przyjazna środowisku. Myślę, że uda nam się pobić ostatni rekord
1 200 ton zebranych drzewek. Taka liczba pozwala ogrzać w ciągu
całego roku około 700 mieszkań o powierzchni 60 m2, bez zanie-
czyszczania powietrza. To znacznie bardziej ekologiczne rozwiąza-
nie, niż palenie drzewa w tradycyjnym kominku. Teraz wystarczy,
że mieszkańcy zostawią swoją choinkę w wyznaczonym miejscu, nie-
daleko swojego domu. Ten mały gest pozytywnie wpłynie na otacza-
jącą nas przyrodę - mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordyna-
torka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Tegoroczna akcja obejmuje wszystkie dzielnice. Operatorzy od-
bierają drzewka, które są oczyszczone z ozdób, lampek i stojaków.
Przekazane choinki staną się wysokoenergetyczną zieloną energią,
wykorzystywaną do ogrzewania domów bądź produkcji prądu.
Zbiórka potrwa do 29 marca.

Zielona energia powstaje z biomasy - spalana w specjalnych ko-
tłach, przy wysokiej temperaturze, emituje mniej gazów cieplarnia-
nych niż węgiel. Pod względem energetycznym 2 tony biomasy rów-
noważne są 1 tonie węgla kamiennego.

W ciągu siedmiu edycji projektu „Ciepło z natury” mieszkańcy
przekazali 3418 ton ekologicznego paliwa. Organizatorami ósmej
odsłony akcji jest m.st. Warszawa oraz Segromet Sp. z o.o.

D o m i n i k a  W i ś n i e w s k a

W niedzielę, 13 stycznia,
odbędzie się 27. finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Zgodnie z trady-
cją w godz. 13.30–15.00
śródmiejskimi ulicami
przebiegną uczestnicy 13.
biegu „Policz się z cukrzy-
cą”. Będą zmiany w ruchu
i kursowaniu komunikacji
miejskiej.

Biegacze wystartują sprzed
głównej sceny na pl. Defilad i
przebiegną pod ul. Marszałkow-
ską tunelem w ciągu ul. Złotej.
Dalej trasa biegu będzie prowa-
dziła ulicami: Jasną, Świętokrzy-

ską, Mazowiecką, Królewską, pl.
marsz. J. Piłsudskiego, Wierzbo-
wą, pl. Teatralnym, Senatorską,
Miodową, Krakowskim Przed-
mieściem, Ossolińskich, pl.
marsz. J. Piłsudskiego, Królew-
ską, Krakowskim Przedmie-
ściem, Nowym Światem, Święto-
krzyską, Jasną i tunelem na ul.
Złotej do mety na pl. Defilad.

W trakcie biegu ulice na jego
trasie będą wyłączane z ruchu
samochodów. Nie będzie można
przejechać ulicami poprzeczny-
mi. Niemożliwy będzie również
skręt z ul. Marszałkowskiej w uli-
ce Świętokrzyską i Królewską

oraz na pl. Defilad. Zamknięty
będzie także skręt z Al. Jerozo-
limskich w ul. Kruczą oraz prze-
jazd w ciągu ul. Kruczej w kie-
runku pl. Powstańców Warsza-
wy. Na ulicach: Królewskiej (od
pl. marsz. J. Piłsudskiego do Kra-
kowskiego Przedmieścia), gen.
M. Tokarzewskiego-Karaszewi-
cza, Ossolińskich, A. Fredry, Ca-
naletta, Bednarskiej i Wierzbo-
wej będzie obowiązywał zakaz
zatrzymywania się. 

Autobusy 102 i 105 pojadą uli-
cami L. Kruczkowskiego i Książę-
cą, a dalej Marszałkowską i Al.
Jerozolimskimi. Autobusy linii
107 i 111 będą kursowały ul.
Marszałkowską i Al. Jerozolim-
skimi. Linie: 116, 178, 180, 503
i 518 jadąc w kierunkach połu-
dniowych, zjadą z ul. Miodowej
przez ul. Kapucyńską w al. „So-
lidarności” i dalej z pl. Banko-
wego pojadą ul. Marszałkowską.
W kierunkach północnych poja-
dą ul. Marszałkowską i gen. W.
Andersa. Autobusy linii 128 i 175
z Al. Jerozolimskich pojadą na
pl. Trzech Krzyży, gdzie będą
miały przystanek końcowy. Na-
tomiast linia 222 pojedzie ul.
Emilii Plater na pl. Grzybowski.
Z powrotem pojedzie ulicami
Królewską i Marszałkowską.

To m a s z  K u n e r t

Orkiestra i bieg „Policz się z cukrzycą”

Oddaj choinkę do recyklingu
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

W marcu 2019 r. wejdziemy w
trzeci rok prac związanych z bu-
dową ursynowskiego odcinka
Południowej Obwodnicy War-
szawy. Pierwsze grodzenia tere-
nu i ziemne prace przygotowaw-
cze w rejonie ówczesnego ronda
im. Krystyny Krahelskiej (skrzy-
żowanie al. KEN i ul. Płaskowic-
kiej) oraz przygotowanie innych
odcinków POW rozpoczęły się z
początkiem marca 2017 r. 

Właściwe prace budowlane – ze
względu na opóźnienia wydania sto-
sownych zezwoleń – rozpoczęto dopie-
ro z początkiem 2018 r. Zakończenie
budowy planowane jest na III kwartał
2020 r.

Napięty harmonogram
Zgodnie z umową wykonawca – wło-

ska firma Astaldi – ma 41 miesięcy (li-
czone od daty jej podpisania w grudniu
2015 r.) na wykonanie wszystkich prac
zawartych w projekcie. Harmonogram
przewiduje wyłączenie z prac budowla-
nych okresów zimowych  od 15 grudnia
do 15 marca. Taki plan oznacza zakoń-
czenie prac w sierpniu 2020 r.

Prace na odcinku ursynowskim obej-
mują budowę fragmentu drogi o długo-
ści ok. 4,6 km od węzła Puławska czy-

li “skrzyżowania” ul. Puławskiej z bie-
gnącą górą trasą S2 (bez węzła) aż do
węzła Przyczółkowa (bez węzła),
dwóch węzłów drogowych – Ursynów
Zachód i Ursynów Wschód oraz tunelu
pod Ursynowem. Tunel o długości oko-
ło 2,3 km poprowadzony m. in. pod li-
nią metra, będzie najdłuższym tune-
lem w Polsce. Każda z dwóch jezdni bę-
dzie mieć szerokości ok. 14,5 metra, po
trzy pasy ruchu i pas awaryjny o szero-
kości ok. 3,75 metra. Po obu stronach
jezdni zlokalizowane będą drogi ewa-
kuacyjne o szerokości 1 m od krawędzi
jezdni. Tunel pod powierzchnię będzie
wchodzić między ul. Indiry Gandhi a ul.
Pileckiego (na wysokości ul. Polskie
Drogi) i wychodzić na skarpie, za ul.
Nowoursynowską.

Trasa ursynowska, przy całej swej
złożoności, zawiera jeszcze szereg
szczególnie trudnych i pracochłonnych
fragmentów. Jednym z nich jest prze-
kop i prace budowlane w rejonie skrzy-
żowania al. KEN i ul. Płaskowickiej,
gdzie tunel POW będzie przebiegał pod
tunelem linii metra. Ze względu na ko-
nieczność usunięcia ziemi spod tunelu
metra na odcinku ok. 40 metrów, tunel
musiał być odpowiednio wzmocniony.
W przeciwnym wypadku wibracje prze-
jeżdżających pociągów bardzo szybko
spowodowałyby uszkodzenie całej kon-
strukcji i groźbę jej zawalenia. O zło-
żoności tego zadania świadczy fakt, że
dopiero w końcu ubiegłego roku moż-
liwe było rozpoczęcie prac związanych
z wejściem pod tunel metra z pracami
ziemnymi. 

Również złożonym zadaniem jest bu-
dowa węzłów Ursynów Zachód i Ursy-
nów Wschód, umożliwiających zjazdy
i wyjazdy z tunelu POW do sąsiadują-
cych ulic Ursynowa. Stosunkowo ła-

twiejszy do wykonania węzeł zachodni
umożliwi skomunikowanie się z ul. Pła-
skowickiej oraz z ul. Gandhi – specjal-
nie w tym celu przedłużoną od ul. Pilec-
kiego. Bardziej rozbudowany będzie
rejon węzła Ursynów Wschód. W miej-
scu tym będą nie tylko skomplikowane
rozjazdy z trasy POW w kierunku Mia-
steczka Wilanów, ale również bardzo
ważne połączenie Wilanowa z Ursyno-
wem niezależne od POW poprzez prze-
dłużenie wilanowskiej ul. Branickiego
aż do ursynowskiej ul. Rosoła. Jednak-
że wszystkie budowlane prace drogowe
są stosunkowo łatwiejsze, ponieważ do-
konywane są na powierzchni gruntu, a
nie pod ziemią.

Termin ukończenia prac – planowa-
ny na koniec sierpnia 2020 r. – wydaje
się dosyć odległy, jednak biorąc pod
uwagę ogrom pozostałych robót, tak
naprawdę czasu nie ma zbyt wiele.
Uwzględniając przerwy zimowe, pozo-
stałoby jeszcze około 15 miesięcy. Nic
więc dziwnego, że wykonawcy z Astal-
di zdecydowali się skrócić tegoroczną
przerwę zimową z czterech miesięcy
do okresu świąteczno - noworocznego,
czyli od 21 grudnia do 6 stycznia 2019
r. Jeśli warunki zimowe nie przeszkodzą
i analogicznie krótka przerwa miałaby
miejsce również w następną zimę, wy-
konawca miałby do dyspozycji  jeszcze
ok. 19 miesięcy, a więc całkiem sporo.

Dużo wykonano, jednak  
sporo przed nami

W końcu grudnia 2018 r. Główna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad (czy-
li inwestor) wyjaśniała, że postęp w pra-
cach wynosi 49%. To wynik w miarę
optymistyczny, zważywszy, że wyko-
rzystano już ponad połowę czasu prze-
znaczonego na realizację zadań.

Zgodnie z informacjami GDDKiA,
osiągnięcia są całkiem przyzwoite. Tu-
nel na Ursynowie schodzi pod ziemię.
Wykonano już 80 procent ścian szcze-
linowych, ułożono 35 proc. zbrojeń pły-
ty stropu, z czego 26 proc. zostało już
zabetonowane. Ruszyły roboty zwią-
zane z wykopem podstropowym czyli
wydobywaniem gruntu spod zabeto-
nowanej płyty górnej tunelu przyszłej
S2 na Ursynowie. Trzeba pamiętać, że
pierwszy z trzech odcinków w całym
ciągu Południowej Obwodnicy War-
szawy, pomiędzy węzłami Puławska i
Przyczółkowa, ma 4,6 km długości. Po-
łowę tego odcinka stanowi tunel dro-
gowy przechodzący również pod linią
metra. Objętość wykopów to pół mi-
liona metrów sześciennych. Dotych-
czas wykonano już 28% tych wyko-
pów.  Na zrealizowanie płyty górnej
tunelu zużytych zostanie 29 tys. m
sześć betonu i 6 tys. ton stali. Ściany
szczelinowe tunelu mają mieć po-
wierzchnię 116 tys. metrów kwadra-
towych. Oprócz tunelu do wykonania
jest jeszcze dwanaście obiektów mo-
stowych, a obecnie zabetonowano po-
nad połowę podpór. W trakcie przebu-
dowy są kolidujące z przyszłą trasą
podziemne linie gazowe (usunięto 95
proc. kolizji), ciepłownicze (75 proc.),
wodociągowe (35 proc.) oraz sanitar-
ne i deszczowe (45 proc.). Usuwane
są także kolizje z instalacjami energe-
tycznymi i teletechnicznymi (55 proc.).

Jeśli chodzi o realizację prac, powo-
li zbliża się okres przeniesienia znaczne-
go ich zakresu pod ziemię, co będzie
już niewidoczne dla obserwatorów.
Usuwanie ziemi, jak na razie na nie-
wielką skalę, rozpoczęło się spod wyko-
nanego już stropu na wschód od skrzy-
żowania linii metra i przyszłej trasy
POW. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że budowa tunelu realizowana
jest tak zwaną metodą podstropową.
Polega ona na tym, że na początku wy-
konywane są w głąb wzdłuż planowa-
nego przebiegu tunelu ściany szczelino-
we czyli pionowe żelbetonowe murki
sięgające aż do dna kanału tunelu. Na-
stępnie na powierzchni ziemi pomię-
dzy tymi ścianami wylewana jest wielo-
warstwowa płyta, tworząca razem ze
ścianami bocznymi (szczelinowymi) w
przekroju odwróconą literę U. Jest to
strop przyszłego tunelu, spod którego w
dalszej kolejności zostanie usunięta zie-
mi. Dopiero po usunięciu ziemi możli-
we będą dalsze prace finalizujące budo-
wę tunelu.

Imponująco przedstawia się widok
całego frontu robót z lotu ptaka. Wykop
powstał na całej długości odcinka ursy-
nowskiego, znaczna część powierzchni
jest przykryta już stropami. Niestety,
obecnie ze względu na opady śniegu
dla obserwatorów większość jest po-
kryta białym puchem, co nie stanowi
jednak żadnego problemu dla budow-
lańców. Począwszy od poniedziałku 7
stycznia 2019 roku, rezygnując z prze-
rwy zimowej, rozpoczęto kolejne etapy
prac, obecnie najbardziej nasilone w
rejonie ul. Lanciego, ul. Braci Wagów i

wlotu do tunelu POW od strony ul. Pu-
ławskiej. Najbardziej zaawansowany
wykonawczo jest odcinek tunelu po-
między ul. Pileckiego i wlotem do tune-
lu przy przyszłym węźle Ursynów Za-
chód. Jest tam już prawie całkowicie
wylany strop, zaś spora część ma poło-
żoną izolację i warstwę dociskową. Mo-
że najlepszą w tym momencie wizy-
tówkę prac stanowi widoczny od stro-
ny zachodniej szkielet wjazdu do tune-
lu POW, dobrze widoczny wśród zasy-
panych śniegiem stropów.

Nie ma róży bez kolców
Jak do tej pory, nie było większych

utrudnień losowych na placu budowy.
Może największe potencjalnie zagro-
żenie stanowiła awaria magistrali wod-
nej (średnica 50 cm !) przy skrzyżowa-
niu ul. Płaskowickiej i ul. Rosoła w wi-
gilijny wieczór 24 grudnia. Skrzyżowa-
nie przez wiele godzin było nieprze-
jezdne dla samochodów, zaś w sąsiadu-
jącym wykopie POW w wodzie do po-
ziomu powyżej gąsienic znalazły się
maszyny budowlane i żurawie. Gdyby
wówczas był silny mróz, cały sprzęt w
ciągu dwóch dni (zaczynały się Święta!)
mógłby na dłużej wmarznąć w grunt i
wodę. Widać jednak szczęście nie
opuszcza wykonawców, był okres od-
wilży i po kilku dnia woda została wy-
pompowana. 

Za to mniej szczęścia mają kierowcy,
co zresztą od początku było wpisane w
koszty społeczne budowy ursynowskie-
go odcinka POW. Najpierw wśród cią-
głych utyskiwań na niedostateczną
przejezdność ul. Płaskowickiej zniknę-
ło rondo Krahelskiej, zastąpione przez
skrzyżowanie Płaskowickiej z al. KEN,
wyposażone w zakaz lewoskrętów. No
i stopniowo przyzwyczailiśmy się. Na-
stępnie zmieniła się organizacja ruchu
przy skrzyżowaniu Pileckiego z Płasko-
wickiej. Znów zrobiło się gorzej i znów
się przyzwyczailiśmy. Potem kolejne
zmiany organizacji ruchu lub likwida-
cja przejazdów – z ul. Stryjeńskich, ul.
Braci Wagów, ul. Lanciego. Od 9 stycz-
nia dochodzi likwidacja lewoskrętu w
kierunku do Śródmieścia z ul. Rosoła w
ul. Płaskowickiej. 

Ufff, kiedy to się wreszcie skończy???
Wygląda na to, że kierowcy osiągnęli już
dno goryczy i gorzej chyba już nie bę-
dzie –  wszystkie możliwe skrzyżowania
z Płaskowickiej zostały zamknięte lub
dostosowane do potrzeb budowy. Nie
pozostaje więc nic innego, jak uzbroić
się w cierpliwość i poczekać na zakoń-
czenie prac odcinkowych, gdyż budow-
lańcy obiecali, że poszczególne ulice i
skrzyżowania będą udostępniane suk-
cesywnie w miarę finalizowania kolej-
nych zadań. A po tym nastąpi przywró-
cenie stanu poprzedzającego budowę
(to jest pewnik, gdyż tak stanowią prze-
pisy), no i obiecany przez władze dziel-
nicy z burmistrzem na czele park line-
arny, utworzony nad tunelem POW, ze
wspaniałą zielenią i mnóstwem atrak-
cji. I tym ostatnim wątkiem zakończę
marzenia o spełnianiu obietnic, gdyż
do Prima Aprilis jeszcze daleko...

Wkrótce już będzie dla mieszkańców tylko lepiej

Półmetek ursynowskiego odcinka POW

WWjjaazzdd ddoo ttuunneelluu PPOOWW oodd ssttrroonnyy PPuułłaawwsskkiieejj

WWyykkooppyy ppoodd śścciiaannyy śśzzcczzeelliinnoowwee pprrzzyy uull.. BBrraaccii WWaaggóóww IIIIWWyykkoopp ppoodd ttuunneell ww kkiieerruunnkkuu uull.. SSttrryyjjeeńńsskkiicchh
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Srebrny Medal „Zasłużony
Kulturze - Gloria Artis”
przyznano znanemu arty-
ście malarzowi Andrzejo-
wi Podkańskiemu, miesz-
kańcowi Ursynowa. 

Odznaczenie przyznane przez
ministra kultury i dziedzictwa
narodowego, wicepremiera prof.
Piotra Glińskiego wręczyła Ewa
Wytrążek - dyrektor Departa-
mentu Narodowych Instytucji

Kultury w stołecznej Galerii Do-
mu Artysty Plastyka. Laudację
wygłosiła Bożenna Leszczyńska
- prezes Okręgu Warszawskiego
Związku Polskich Artystów Pla-
styków.

Andrzej Podkański to artysta
malarz niezależny, kroczący wła-
sną drogą z dala od aktualnych
nurtów i trendów. Jego obrazy są
wynikiem osobistych przeżyć i
indywidualnego rozumienia
sztuki. 

Jest wieloletnim członkiem
ZPAP. Pełnił też rolę Sekretarza
Rady Artystycznej przy Zarzą-
dzie Głównym. Absolwent Wy-
działu Malarstwa w warszaw-
skiej ASP. Swoje malarstwo pre-
zentował na 15 wystawach in-
dywidualnych oraz kilkudziesię-
ciu pokazach zbiorowych w wie-
lu krajach świata. Jest twórcą
bezkompromisowym, oddanym
sztuce. Wierzy, że również dzi-
siaj malarstwo może poruszać
sprawy najważniejsze. Tę wiarę
realizuje na swoich płótnach.
Jest żywym zaprzeczeniem te-
zy o rychłym końcu malarstwa.

M M
F o t .  W a n d a  H a n s e n

Miniony rok obfitował w liczne wydarzenia społeczne, polityczne, kulturalne
mające na celu przypomnienie, a także wyeksponowanie bezprecedensowego zrywu
i mobilizacji narodu, jakim było wybicie się Polski na niepodległość po wieloletniej
niewoli.

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości swoje prace zaprezentowali artyści: Anna
Forycka-Putiatycka i prof. Marek Zyśko. Wystawa zatytułowana „Rapsod pamięci” to ukłon dla
wiekopomnego wydarzenia, jakim było odtworzenie wolnego państwa oraz dla bohaterów tamtego czasu. 

W Centrum Edukacji Historycznej, w galerii PAST-y mieszczącej się na IV piętrze historycznego
wysokościowca można było podziwiać obrazy warszawskiej artystki malarki oraz rzeźby wrocławskiego
rzeźbiarza, wykładowcy akademickiego, rysownika, fotografa, autora pomnika rotmistrza Witolda
Pileckiego w Otwocku (2018). 

Anna Forycka-Putiatycka to artystka znana warszawiakom i nie tylko. Jej obrazy były wielokrotnie
prezentowane w stolicy, także na Ursynowie m.in. w Galerii „Wieża” oraz Galerii „U” w Domu Kultury
Stokłosy. Zajmuje się malarstwem i grafiką. Aktywnie włącza się w nurt działalności artystycznej stolicy.
Jest pomysłodawczynią i założycielką Grupy Twórczej Symfonia przy Oddziale Warszawskim ZPAP
skupiającą artystów inspirujących się muzyką. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Kino Dokumentu w Domu Sztuki SMB „Jary” z przytu-
pem zakończyło rok 2018. Na pokazie przedpremiero-
wym wyświetlono udany dokument o Stanisławie Ję-
dryce – urodzonym w Sosnowcu, dziś 85-letnim reżyse-
rze m.in. niezapomnianych filmów i seriali dla dzieci i
młodzieży, takich jak „Do przerwy 0:1”, „Wakacje z du-
chami”, „Podróż za jeden uśmiech”, „Koniec wakacji”,
„Stawiam na Tolka Banana” – zatytułowany „Całe ży-
cie w kinie|”. 

W asyście twórcy tegoż dokumentu Zbigniewa Kowalewskiego
i producentki Ewy Misiewicz zjawił się sam Stanisław Jędryka. Z bły-
skiem radości w oku zobaczył komplet widzów na sali. „Jest mi mi-
ło, że tak wiele osób tu dziś przyszło” – powiedział wzruszony. 

Na widowni rozpoznał licznych znajomych i przyjaciół ze środo-
wiska filmowego, a także sławną projektantkę mody Grażynę Ha-
se, która w dzieciństwie zagrała w jego filmie dyplomowym „Zbieg”
(Jędryka ukończył reżyserię w Szkole Filmowej w Łodzi).

Po projekcji ciepło przyjętego przez publiczność „Całego życia w
kinie” twórca „Podróży za jeden uśmiech”, odpowiadając na jej
pytania, wspominał np. rozmowę w pociągu, w której jedna z pa-
sażerek wyznała mu, że bez jego filmów nie było jej dzieciństwa.
Można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby nie piękne filmy Sta-
nisława Jędryki (akcja kilku z nich dzieje się na Śląsku), uboższe by-
łoby dzieciństwo kilku pokoleń kinomanów i telewidzów.

Radosny pokaz i spotkanie w Kinie Dokumentu zorganizowano
siłami Domu Sztuki i Studia Filmowego Kalejdoskop, z partnerskim
udziałem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, zaś sfinansowano
ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

A B U

Podkański wyróżniony...

Artyści w hołdzie Niepodległej

Bez jego filmów nie byłoby
naszego dzieciństwa

VVAAGGAABBUUNNDDUUSS
nniieeddzziieellaa 1133..0011..22001199 ((ŚŚllaaddaammii ttaarrggoowwiisskk WWaarrsszzaawwyy))
Wycieczka rowerowa pt “Śladami największych targowisk

Warszawy i co się na nich wyprawiało!” Trasa prowadzi przez
dzielnice Śródmieście, Wola, Żoliborz i Praga (ok. 35-40 km w
wolnym tempie z częstymi postojami).

ZZbbiióórrkkaa o godz. 10.00 przy stacji metra Świętokrzyska - wyj-
ście południowe.

PPrroowwaaddzzii:: Irma Żbikowska (e-mail: zirma@interia.pl)

nniieeddzziieellaa 2200..0011..22001199 ((kkoonncceerrtt ww JJaabbłłoonnnniiee))
Spacer Wałem Wiślanym z Tarchomina Kościelnego do pała-

cu w Jabłonnie (7 km), zakończony udziałem w koncercie w pa-
łacu w Jabłonnie o godz. 13.00.

ZZbbiióórrkkaa o godz. 10:20 na przystanku autobusowym Mehoffera 02 (do-
jazd autobusami 126, 133, 186, 509, 516, 518 lub tramwajami 2, 17).

PPrroowwaaddzzii:: Wiesław Szczepanek (e-mail: wieslaw.szczepa-
nek@gmail.com, tel. 604-423-133).
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W tym roku warszawscy
drogowcy z Zarządu Dróg
Miejskich nie zwalniają
tempa prac przy remon-
tach i przebudowach
oświetlenia. Choć sezon
robót drogowych dobiega
końca to kolejne doświe-
tlenia przejść dla pieszych
pojawią się w kilkunastu
miejscach stolicy.

Na ulicach Warszawy jest po-
nad 110 tys. słupów oświetlenio-
wych. – Niestety, niektóre z tych
latarni są już stare i wyeksploato-
wane, zaś w wielu lokalizacjach
po prostu ich brakuje. Stwarzać
to może niebezpieczeństwo
zwłaszcza w okresie jesienno-z-
imowym, kiedy szybko zapada
zmrok, a widoczność jest mocno
ograniczona. Stąd nasza szcze-
gólna aktywność w tym obsza-
rze poprawy bezpieczeństwa
pieszych na drogach – mówi Re-
nata Kaznowska, wiceprezydent
m. st. Warszawy.

– Głównym priorytetem Za-
rządu Dróg Miejskich jest bez-
pieczeństwo wszystkich uczest-
ników ruchu drogowego. Dlate-
go od lat intensywnie moderni-
zujemy oświetlenie ulic. Mijają-
cy rok był dla nas pod tym wzglę-
dem rekordowy – mówi Łukasz
Puchalski, dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich.

Ten rok jest dla warszawskich
drogowców z Zarządu Dróg
Miejskich równie pracowity co
poprzednie. W sumie wymienio-
nych zostało niemal 1,3 tys. la-
tarni – czyli tyle co w 2016 i 2017
roku. Dla porównania w 2015
roku było ich prawie tysiąc
mniej. Remonty i przebudowy
oświetlenia są kompleksowe –
wymieniane są zarówno urzą-
dzenia sterujące i okablowanie,
jak i  montowane nowe słupy i
oprawy. Od kilku lat stosowane
są oprawy w technologii LED –
tylko w tym roku przybyło ich
ok. 1,7 tys. Łącznie na ulicach,
którymi opiekuje się Zarząd
Dróg Miejskich jest już ponad 6
tys. takich opraw. Co szczególnie

istotne diody LED, które się w
nich znajdują, zużywają niemal
50 proc. mniej energii, a ich ży-
wotność i efektywność jest kil-
kukrotnie wyższa.

– W warszawskim budżecie
nie zabraknie środków na dzia-
łania infrastrukturalne popra-
wiające bezpieczeństwo na dro-
gach. Tak było w tym roku i je-
stem przekonana, że będzie w
latach kolejnych. Wszyscy prze-

cież zdajemy sobie sprawę jak
ważna jest tu skala wykonywa-
nych rokrocznie prac. Każda wy-
mieniona oprawa, każda posta-
wiona latarnia zwiększa poczu-
cie bezpieczeństwa – mówi Iwo-
na Wujastyk, radna m. st. War-
szawy.

Oprócz pojedynczych moder-
nizacji ZDM zrealizował kilka
dużych inwestycji związanych z
oświetleniem. Jedną z najwięk-
szych i jednocześnie najbardziej
innowacyjnych realizacji była
wymiana oświetlenia w parku
Praskim. System oświetlenia w

parku to tzw. oświetlenie nadąż-
ne, działające w oparciu o dwa
stany pracy: stan czuwania, w
którym oświetlenie przyciemnia
się do określonej mocy oprawy
(domyślnie do 60 proc., z moż-
liwością dostosowania) oraz stan
akcji, czyli rozjaśnienia do 100
proc. w chwili wykrycia piesze-
go. To oznacza, że jeśli po alejce
nikt nie przechodzi, oświetlenie
przyciemnia się. Kiedy czujniki

ruchu wykryją, że ktoś się zbliża
– system rozjaśni najbliższe 2-3
oprawy, żeby poruszająca się
osoba była zawsze w strefie peł-
nego oświetlenia. Jest to pierw-
szy taki system w Warszawie.

Latarnie nie tylko dają światło,
ale też są ważnym elementem
estetyki przestrzeni publicznej.
Dlatego ich wzór zawsze uzgad-
niany jest z miejskim Biurem Ar-
chitektury i Planowania Prze-
strzennego, a tam, gdzie ulice
mają zabytkowy charakter, rów-
nież z konserwatorem zabytków.
W takich miejscach ustawiane

są latarnie typu Pastorał War-
szawski, stylizowane na zabyt-
kowe. Takie stylowe repliki la-
tarń sprzed stu lat zamontowa-
ne zostały m.in. na ul. Krasiń-
skiego, Krzywickiego czy w al.
Wojska Polskiego. W tym roku
nowe słupy oświetleniowe poja-
wiły się również m.in. na ul. Ki-
jowskiej, Jagiellońskiej, Bliskiej,
Stawki (odcinek wolski) czy
Bartniczej. Nie zapominamy

również o odleglejszych lokaliza-
cjach. W Wesołej nowe punkty
świetlne pojawiły się w 34 miej-
scach, a do końca roku powsta-
ną również w Wawrze (28
miejsc) i Rembertowie (26
miejsc).

Przy okazji remontów oświe-
tlenia jezdni i chodników do-
świetlane są również przejścia
dla pieszych. Aby stwierdzić, w
których miejscach doświetlenia
są najbardziej potrzebne, po-
cząwszy od 2015 roku prowa-
dzony jest audyt na wszystkich
nieosygnalizowanych przej-

ściach dla pieszych. Co roku au-
dytujemy przejścia w kilku
dzielnicach, docelowo kontrola
obejmie całe miasto. Audytorzy
oceniają przejścia pod kątem
30 rygorystycznych kryteriów,
a jednym z nich jest właśnie ja-
kość oświetlenia. Na bazie
wniosków z audytu ustalana
jest lista przejść, które najpil-
niej potrzebują dodatkowego
oświetlenia. 

Do końca ubiegłego roku war-
szawscy drogowcy doświetlili
362 przejścia, co oznacza, że
udało się pobić rekordowe tem-
po prac z  roku 2017, kiedy to
doświetlonych zostało 337
„zebr”.

Najskuteczniejszym sposobem
doświetlenia jest montaż spe-
cjalnych, niższych słupów bez-
pośrednio przy przejściu. Na słu-
pach montowane są soczewki
asymetryczne, skierowane pod
odpowiednim kątem bezpośred-
nio na zebrę. Oznacza to, że pie-
szy podczas pokonywania jezd-
ni jest doświetlany od boku, co
bardzo poprawia jego widocz-
ność. Jest to jednak rozwiązanie
bardziej kosztowne i wymaga-
jące przygotowania i zatwierdze-
nia dokumentacji projektowej.
Dlatego, w wielu miejscach sto-
sowana jest  prostsza i tańsza
metoda. Wtedy wykorzystywa-
ne są istniejące latarnie i to na
nich montowane są dodatkowe
oprawy lub w ich miejsce sta-
wiane nowe słupy, które dzięki
specjalnemu podwójnemu wy-
sięgnikowi jednocześnie oświe-
tlają przejście i jego okolice.

– W tej chwili na terenie War-
szawy mamy już 800 przejść po-
siadających różnego rodzaju do-
świetlenie. Dzięki temu po zmro-
ku piesi są bardziej widoczni dla
kierowców. Przekłada się to
wprost na zwiększenie ich bez-
pieczeństwa. Nasze działania w
tym zakresie będą nie tylko kon-
tynuowane, ale też nie stracą na
intensywności w kolejnych la-
tach – zapowiada Michał Doma-
radzki, p.o. dyrektora Biura Po-

lityki Mobilności i Transportu
Urzędu m.st. Warszawy.

Mimo coraz zimniejszej aury
w dalszym ciągu Zarząd Dróg
Miejskich kontynuuje prace
związane z oświetleniem. Prace
odbywają się na ulicach: Cyruli-
ków, Krasińskiego (odcinek Bro-
niewskiego-Powązkowska), Bo-
nifraterskiej i Międzyparkowej.
Wymienione zostaną także opra-
wy na masztach oświetlenio-
wych na pl. Bankowym i na węź-
le Wyścigi.

W tym roku równie intensyw-
nie kontynuowane będą prace
związane z remontem oświetle-
nia w lokalizacjach, które naj-
bardziej tego wymagają, a także
doświetlą kolejne przejścia. Już
zaplanowane są prace m.in. na
ulicach: Ratuszowej, Przyczół-
kowej, Herberta, Podczaszyń-
skiego, Stawki (odcinek śród-
miejski) oraz Senatorskiej.
Oprócz już wykonanych doświe-
tleń, na etapie prac projektowych
jest kolejne 207 lokalizacji, w
których mają powstać przejścia
dedykowane.

Dodatkowo Zarząd Dróg Miej-
skich prowadzi zaawansowane
negocjacje z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej nt. warun-
ków przyznania pożyczki w ra-
mach programu „SOWA – oświe-
tlenie zewnętrzne”. W ramach
tego programu w ciągu 2 lat pla-
nowana jest modernizacja
oświetlenia 13 ulic. Prace mają
być kompleksowe (tj. wymiana
kabli, szaf zasilających, słupów i
opraw), zaś budżet całego pro-
jektu to 12,5 mln zł, z czego od
NFOŚiGW warszawscy drogo-
wcy otrzymają prawie 10,8 mln
zł. Celem programu jest zmniej-
szenie zużycia energii elektrycz-
nej. Według obliczeń przebudo-
wa ww. ulic wykonana w tech-
nologii LED przyniesie średnią
oszczędność na poziomie 60% -
zakładane roczne oszczędności
w porównaniu z  istniejącym to
720 MWh energii elektrycznej.

B a r t o s z  M i l c z a r c z y k

Doświetlone miasto to bezpieczne miasto

Europa wchodzi w okres spo-
łecznych protestów na nienoto-
waną dotychczas skalę. Ich za-
ciekłość oraz zakres muszą na-
pawać coraz większym niepoko-
jem. “Żółte kamizelki” zaczyna-
ją zalewać Francję, powodem
nasilających się strajków ma
być zapowiadana przez prezy-
denta podwyżka cen benzyny i
reforma kodeksu pracy. Nie jest
to pełna prawda.

Z doniesień mediów coraz częściej
dobiega krzyk rozpaczy pojedynczych
uczestników protestów: “Nie wystar-
cza nam pieniędzy do pierwszego, nie
ma już miejsca na zaciskanie pasa”. Pro-
test eskaluje, ponieważ w ślad “Żółtych
kamizalek” poszły „Czerwone długopi-

sy”, powstała na Facebooku grupa 60
tysięcy nauczycieli z terenu całego kra-
ju niezadowolonych ze swojej sytuacji
bytowej. Na razie protest jest miękki,
nauczyciele postanowili stawiać swo-
im uczniom tylko najlepsze oceny, nie-
zależnie od stanu ich wiedzy. Zapowia-
dają jednakowoż, iż w przypadku nie-
spełnienia przez rząd ich postulatów
wyjdą na ulice. Nauczyciele domagają
się podniesienia płac, zwiększenia licz-
by stanowisk dydaktycznych oraz lep-
szych warunków pracy. 

Niedawne zamieszki w Londynie, z
trudem opanowane przez policję, mo-
gą być preludium tego, co stanie się po
wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Jest bar-
dzo prawdopodobne, że i tam ktoś za-
cznie rozdawać żółte kamizelki. Być

może nie nastąpi to zaraz po Brexicie,
ale niepewność, obniżenie stopy życio-
wej i poczucie straty zaczną generować
społeczny gniew. Już dziś można zaob-
serwować tam jego eskalację. Zastrasza-
jąco rośnie liczba przestępstw, nad Wy-
spami pojawiło się widmo bezrobocia. 

Na początku grudnia dziesiątki ty-
sięcy Węgrów wyszły na ulice Buda-
pesztu, a wkrótce innych miast, prote-
stując przeciwko zmianom w kodeksie
pracy. Ludzie nazywają nowelizację
„ustawą niewolniczą”, ponieważ do-
puszcza więcej nadgodzin, które mają
być rozliczane z kilkuletnim opóźnie-
niem. Podobnie jak we Francji protest
socjalny przerodził się w protest o pod-
łożu politycznym, bowiem do demon-
stracji przyłączyły się wszystkie partie

opozycji, od skrajnie prawicowego Job-
biku po hipsterski Ruch Momentum. 

W Wiedniu ludzie wyszli na ulice w
pierwszą rocznicę powstania rządu Se-
bastiana Kurza, który zawiązał koali-
cję ze skrajnie prawicową Wolnościową
Partią Austrii, ugrupowaniem o neofa-
szystowskich korzeniach. Dominowały
transparenty z napisami: „Nie pozwoli-
my przejąć rządu faszystom”. W Alba-
nii dziesiątki tysięcy studentów prote-
stowało przeciwko podwyżce czesne-
go na studia, ale także przeciwko bie-
dzie i wszechobecnej korupcji. Dwaj
najważniejsi ludzie w państwie – pre-
mier Edi Rama i minister spraw we-
wnętrznych Fatmir Xhafaj – oskarżani
są o powiązania z mafią i przemyt nar-
kotyków. Protestują w Rumunii i w Buł-
garii. W Belgradzie, stolicy Serbii, odby-
ły się masowe marsze przeciw autory-
tarnym rządom prezydenta Aleksan-
dra Vucicia. Powodem demonstracji by-
ło brutalne pobicie jednego z polity-
ków opozycji przez “nieznanych spraw-
ców w czarnych koszulach”. Tam na
transparentach widniało hasło: “Stop
krwawym koszulom”. Dziesiątki tysię-
cy demonstrantów wyszły na ulice Sko-
pje, by żądać dymisji premiera Nikoły
Grujewskiego rządzącego Macedonią
od 2006 r. Jest on oskarżany o sfałszo-
wanie przedterminowych wyborów w
2014 r. i patronowanie korupcji. 

Ubiegłoroczne, nasilające się protesty
w różnych częściach Europy łączy
przede wszystkim wściekłość na spra-
wujące władzę elity, których nieudolne
i korupcjogenne rządy pogłębiają pau-
peryzację społeczeństwa. To kontynu-

acja buntu peryferiów przeciwko cen-
trum i przeciwko globalizacji, którego
efektem było m. in. zwycięstwo zwo-
lenników wyjścia Wielkiej Brytanii z
UE w referendum z 2016 r. Będzie coraz
gorzej, ponieważ po raz pierwszy w
dziejach ludzkości 1 proc. najbogat-
szych ludzi na świecie posiada większy
majątek niż pozostałe 99 proc. popula-
cji. Z każdym rokiem pogłębia się pro-
ces nierówności społecznych, alarmuje
organizacja humanitarna Oxfam. Eks-
perci wyliczyli, że 62 osoby posiadają ty-
le, co biedniejsza połowa światowej po-
pulacji. Dla porównania pięć lat temu
było to 338 osób. Tak szybki postęp w
bogaceniu się nielicznych źle wróży ca-
łemu światu. Ludzie chcą przede
wszystkim stabilizacji, a kiedy zaczy-
nają ją tracić i nie wystarcza do pierw-
szego może zdarzyć się wszystko.

Niejaki Fish, czyli Derek William
Dick, mocno filozofujący lider świetnej
neoprogresywnej kapeli rockowej Ma-
rillion powiedział w wywiadzie dla pra-
sy jakieś 10 lat temu: “Dzisiejszy świat
zaczyna mi przypominać świat sprzed
Rewolucji Francuskiej – garstka ludzi
ma wszystko, reszta tylko biedę i ciągłą
walkę o przetrwanie. To musi się kiedyś
źle skończyć”. Oby jego katastroficzna
przepowiednia się nie spełniła. Nie na-
leży jednak zapominać, że krwawa Re-
wolucja Francuska zaczęła się od nie-
winnego na pozór skomentowania
przez królową Marię Antoninę buntu
głodujących chłopów, którzy domaga-
li się od króla chleba: “Nie mają chleba?
To niech jedzą ciastka”.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Gniew ludu może ich zmieść!

PPoollaa EElliizzeejjsskkiiee ppoo ddeemmoonnssttrraaccjjii żżóółłttyycchh kkaammiizzeelleekk ww nniieeddzziieellęę 2255 lliissttooppaaddaa 22001188 rrookkuu
FFoottoo:: wwiikkiippeeddiiaa
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Na drodze do Niepodległości – grudzień 1918

M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i

11 ggrruuddnniiaa
- W rezolucji Łódzkiej Rady

Robotniczej, określającej jej głów-
ne zadania, czytamy: „Ogólne
zebranie  Rady Robotniczej  m.
Łodzi wyraża zaufanie przedsta-
wicielom klasy robotniczej w
obecnym rządzie ludowo-socja-
listycznym i przyrzeka rządowi
temu swe bezwzględne  poparcie
w jego walce z zakusami  reakcji
burżuazyjno-obszarniczej, która
przeciwstawia się  prawom ludu
polskiego do kierowania losami
wyzwolonej ojczyzny w myśl in-
teresów ludzi pracy. („Robotnik”
nr 334, 5 XII 1918)        

- Formowanie się 1. Pułku
Strzelców Podhalańskich, pod do-
wództwem płk Andrzeja Galicy z
samorzutnie powstałych  oddzia-
łów zbrojnych Podhalan, byłych
żołnierzy austriackich, przybyłych
z frontu (Kalendarz Niepodległo-
ści,  Warszawa 1939, s. 336)

33-55 ggrruuddnniiaa
- Obrady Sejmu Dzielnicowe-

go w Poznaniu z udziałem 1399
delegatów z Wielkopolski, Po-
morza, ze Śląska, z Warmii i Ma-
zur. Sejm zatwierdził Naczelną
Radę Ludową jako pełnomocną
władzę dla zaboru pruskiego.
Rada zatwierdziła Komisariat ja-
ko władzę wykonawczą w oso-
bach: W. Korfanty, ks. S. Adam-
ski i A. Powsiński. Przy Komisa-
riacie powstała Komisja Wojsko-
wa w osobach kpt M. Palucha i B.
Hulewicza.

„Sejm  dzielnicowy w Pozna-
niu – wspomina Stanisław Głą-
biński – w dniu 5 grudnia
oświadczył się za silnym rządem
koalicyjnym, złożonym z przed-
stawicieli wszystkich głównych
kierunków politycznych w Pol-
sce i z wszystkich zaborów.”
(Stanisław Głąbiński, Wspo-
mnienia polityczne, część pierw-
sza. Pod zaborem austriackim.
Peplin 1939, s. 386-387)

77 ggrruuddnniiaa
- Wymarsz sformowanego

przez płk Władysława  Skrzyń-
skiego pierwszego oddziału war-
szawskiego „Odsieczy Lwowa”,
składającego się z 303 żołnierzy
i 13 oficerów, do Przemyśla. Stał
się on zaczątkiem przyszłego 19
pp. Wojska Polskiego. (Kalen-
darz Niepodległości, s. 342)

- Dekret o nowym statusie Pol-
skiej Krajowej Komisji Pożyczko-
wej jako centralnej instytucji
emisyjnej do czasu powołania
do życia Banku Polskiego. ( j.w.)

- Walki 1 Pułku Strzelców im
T. Kościuszki  (5. Dywizja Sybe-
ryjska) z bolszewikami pod Be-
lebejem i Konstantynówką na
Syberii. Działalność bojowa Po-
laków na Syberii, trwająca do 1
maja 1919 r., pod dowództwem
płk Rumszy, była wysoko oce-
niana przez gen. Kappela dowo-
dzącego walką z bolszewikami
na Syberii (j. w,)

88-1111 ggrruuddnniiaa
- W Warszawie odbył się XV

Zjazd PPS. Pod wpływem głów-
nego trzonu kierownictwa partii
(Tomasz Arciszewski, Feliks Perl,
Mieczysław Niedziałkowski,
Norbert Barlicki) udzielił pełne-
go poparcia gabinetowi Jędrze-
ja Moraczewskiego, opowiada-
jąc się za ustrojem parlamentar-
nym, który w majestacie prawa
miał ułatwić przeprowadzenie

radykalnych reform społecz-
nych. Zdaniem Jana Tomickiego,
osiągnięciem gabinetu Mora-
czewskiego „było to, że potrafił
on w pierwszych trudnych
dniach niepodległości, w okresie
silnego napięcia konfliktów spo-
łecznych utrzymać chwiejną
równowagę sił między antagoni-
stycznymi klasami. Dzięki temu
uchronił Polskę od wojny domo-
wej, a zarazem przesądził, że sta-
ła się ona republiką demokra-
tyczną...” (Jan Tomicki, Polska
Partia Socjalistyczna 1892-1948,
Warszawa 1983, s. 208-209)

88 ggrruuddnniiaa 
- Ignacy Paderewski, przeby-

wający w Londynie, wysłał do
Jana Smulskiego – przewodni-
czącego Wydziału Narodowego
Polskiego – ocenę wewnętrznej
sytuacji w Polsce dla Polonii
amerykańskiej. Jego zdaniem
gabinet Moraczewskiego posia-

dał tylko poparcie lewicy Kró-
lestwa Polskiego. Komitet Na-
rodowy Polski, odwlekając decy-
zje, starał się o zapewnienie Pol-
sce bardziej stabilnego i konser-
watywnego rządu. Antyżydow-
skie ekscesy we Lwowie były
dziełem szumowin miejskich,
wykorzystujących poparcie czę-
ści Żydów lwowskiej dla dzia-
łań oddziałów ukraińskich. In-
terwencja polskich oddziałów
położyła kres owym okrutnym
wydarzeniom.

Paderewski prosił Smulskie-
go o szybkie wysłanie do kraju
przez Polonię amerykańską – ży-
ta, pszenicy, mąki, cukru, mleka
skondensowanego, odzieży i le-
karstw. (M.M Drozdowski. Igna-
cy Jan Paderewski. Zarys bio-
grafii politycznej, Warszawa
1996, s, 137)            

99 ggrruuddnniiaa
- Otwarcie Katolickiego Uni-

wersytetu w Lublinie, powstałe-
go dzięki pomocy finansowej Ka-
rola Jaroszyńskiego i Francisz-
ka Skąpskiego. (Kalendarium II
Rzeczypospolitej, Warszawa
1990, s. 46)

1100 ggrruuddnniiaa
- Ukazało się orędzie bisku-

pów polskich do duchowieństwa
i wiernych w obronie chrześci-
jańskich zasad życia publiczne-
go, z krytyką socjalistycznej
anarchii i dominacji państwa,
zasad „unarodowienia” własno-
ści, upaństwowienia przemysłu,
radykalnej reformy rolnej. Epi-
skopat przestrzegał przed udzia-
łem w pogromach antyżydow-
skich, które potępiał ze stanowi-
ska ogólnoludzkiego i etyki kato-
lickiej. (Kościół w czasie wojny
polsko-bolszewickiej 1919-1920,
Warszawa 1995, s. 54-70)

- Zajęcie Mińska litewskiego
przez wojska bolszewickie po
opuszczeniu miasta przez woj-
ska niemieckie. Armia Czerwo-
na przygotowywała się do mar-
szu na Wilno. (Kalendarz Nie-
podległości, s. 345) 

- Ponowne zagrożenie Lwo-
wa przez wojska ukraińskie, któ-
re zatrzymały się przed okopami
obsadzonymi przez regularne
oddziały Wojska Polskiego ( j.w.)

-Transportowanie do Francji
trzech pierwszych pułków: im.
Henryka Dąbrowskiego, Bartosza
Głowackiego i Tadeusza Kościusz-
ki – sformowanych w obozie jeń-
ców pochodzenia polskiego S. Ma-
ria i Casagiore we Włoszech. Pra-
cę organizacyjną przeprowadził
kpt. Marian Dienstl-Dąbrowa przy
współdziałaniu „Comitato Polacco
in Italia” z prof. Marianem Loren-
tem i posłem Janem Zamorskim.

(Kalendarz Niepodległości
s,346)

1111 ggrruuddnniiaa
- „Nastąpiła wymiana kore-

spondencji między Józefem Pił-
sudskim  a Stanisławem Grab-
skim w rezultacie rozmów, prze-
prowadzonych uprzednio.
Uzgodniono wiele spraw, mię-
dzy innymi usunięcia trudności
powołania rządu narodowego
jednoczącego cały naród. Piłsud-
ski wyjaśnił, że jest zwolenni-
kiem konsolidacji narodowej, a
powołał rząd jednostronny, tyl-
ko dla ratowania kraju przed re-
wolucją bolszewicką” ( Wacław
Jędrzejewicz, Janusz Cisek. Ka-
lendarium życia Józefa Piłsud-
skiego 1867-1935, tom II, War-
szawa 1998, s. 33)

- Piłsudski przyjął delegatów
Towarzystwa Przemysłowców,
którzy prosili go o zarządzenia
przeciwko wzrastającej anarchii
w fabrykach. Normalizację sy-
tuacji obiecał Tymczasowy Na-
czelnik Państwa po zwołaniu Sej-
mu Ustawodawczego. Prosił tak-
że o przekazanie mu konkret-
nych faktów wspomnianej anar-
chii. (j. w.)

1122 ggrruuddnniiaa
- W liście do prezydenta Cze-

chosłowacji Tomasza Masaryka
Józef Piłsudski przedstawił pro-
pozycję dobrej sąsiedzkiej współ-
pracy obu państw. Masaryk nie
odpowiedział na tę propozycję.
Wcześniej na początku grudnia
1918 r. Roman Dmowski, wra-
cającemu do Pragi Masarykowi,
zaproponował federację polsko-
czeską. (j.w.)

1155 ggrruuddnniiaa
- W związku z przyjazdem

prezydenta Woodrowa Wilsona
na obrady konferencji pokojo-
wej w Paryżu odprawiono w
warszawskiej katedrze św. Jana

uroczystą mszę. Wziął w niej
udział Tymczasowy Naczelnik
Państwa J. Piłsudski, w towarzy-
stwie arcybiskupów: Kakowskie-
go i Teodorowicza oraz komite-
tów i organizacji miejskiej. Ist-
niało powszechne przekonanie,
że Wilson będzie bronił stano-
wiska Polskiej Delegacji Pokojo-
wej na tej konferencji. (tamże,
s. 35)

1166 ggrruuddnniiaa
- Po zjednoczeniu SDKPiL z

PPS- Lewicą powstała w War-
szawie Komunistyczna Partia
Robotniczej Polski, która rok
później weszła w skład Między-
narodówki Komunistycznej. W
swej deklaracji programowej gło-
siła walkę o stworzenia państwa
dyktatury proletariatu – władzę
rad delegatów robotniczo-chło-
pskich, nacjonalizację przemy-
słu, banków oraz wielkich i śred-
nich gospodarstw rolnych. KPRP

współdziałać miała z innymi par-
tiami komunistycznymi, zwłasz-
cza w Niemczech i Rosji w dąże-
niu do światowej rewolucji so-
cjalistycznej. (Powstanie II Rze-
czypospolitej, s, 458)

- Tegoż dnia Piłsudski przyjął
delegację wiecu komunistycz-
nego, która domagała się od rzą-
du tanich mieszkań, chleba, pra-
cy i opieki. Piłsudski obiecał po-
moc dla bezrobotnych w posta-
ci uruchomienia robót publicz-
nych. Zalecał spokój i cierpli-
wość, gdyż poprawa stosunków
ekonomicznych w Polsce jest
uzależniona od poprawy sytu-
acji ekonomicznej w Europie za-
chodniej. (Kurier Warszawski nr
348, 17 XII 1919

- W liście do ks. Czesława Ora-
czewskiego – organizatora po-
chodu z cyrku na Ordynackiej
pod Belweder – Piłsudski pod-
kreślił, że „całkowicie podziela
zdanie księdza, że w obecnej
chwili  konieczne jest podpo-
rządkowanie interesów partyj-
nych sprawie ogólnonarodowej”
(Kalendarium życia Józefa Pił-
sudskiego t.II, s. 36)

1188 ggrruuddnniiaa
-  W odręcznej notatce dla

swych delegatów na Konferencję
Pokojową, przybyłą do Paryża,
pod kierownictwem dr Kazimie-
rza  Dłuskiego, Piłsudski pisał,
że Galicji Wschodniej brać nie
chce ale myśli o przesunięciu
granicy wschodniej po Dźwinę.
Granica zachodnia będzie poda-
runkiem koalicji.  Myśli o rzą-
dzie fachowym, trzech dzielnic,
pod prezesurą Paderewskiego
(?) i z ministrem wojny Halle-
rem. Pragnie jak najprędzej po-
rozumienia z Komitetem Naro-
dowym, który należy przebudo-
wać na instytucję o naturze pań-

stwowej i cofnąć jego finanso-
wanie przez Francję. Istniej po-
trzeba wyekwipowania 100 tys.
armii w tabor kolejowy i pozy-
skania wyższych oficerów (fran-
cuskich p.m.) do kształcenia pol-
skich oficerów. Pragnie przysła-
nia do Polski misji wojskowej. W
sprawach zagranicznych poleca
reprezentować jednolicie  kieru-
nek reprezentowany przez Naro-
dową Demokrację. „Rosja prze-
chodzi ciężką chorobę, będzie
przez długi czas słaba. W intere-
sie zachodu jest Polska, która
może wcześniej wyrosnąć. Nie
należy występować zanadto
przeciw Ukrainie, Litwinów po-
pierać, koniecznie złączyć się z
Łotwą. W sprawie żydowskiej
uważa, iż Żydzi istotnie popiera-
li naszych wrogów. Widać li-
chwiarstwo i paskarstwo żyw-
nościowe. Ale pogromy strasz-
nie przesadzone. Zasadniczo:
Polska przy pierwszym kroku,

ustawie wyborczej ani jednego
ograniczenia, to samo przy sa-
morządach. Rozkazy wydane do
wojska o zapobieżenie pogro-
mom. Odnośnie Cieszyna woj-
ny prowadzić nie będziemy, ale
prośba do Ententy  i zważenie
tej sprawy. Dalej Piłsudski wyja-
śnia swoją rolę w sformowaniu
gabinetu socjalistycznego. Stan
obecny jest ex lex, jest koniecz-
nością. Chcąc wyjść z tego po-
stanowiłem warunek – konstytu-
anta, podstawę otworzy...” (tam-
że, s. 38)   

- Józef Piłsudski przyjął dele-
gację Litwinów zamieszkałych
w Polsce. W adresie do niego
skierowanym wyrazili zaniepo-
kojenie w związku z pogłoskami
wysłania polskich sił na Litwę i o
rzekomym uczestniczeniu Pola-
ków z Litwy w Sejmie. „W od-
powiedzi Piłsudski podkreślił, że
jest przyjacielem Litwy  i chce
jej dopomóc, lecz trzeba, żeby
Litwini ograniczyli swe pretensje
do Litwy etnograficznej, gdyż Li-
twa historyczna posiada obsza-
ry bezwzględnie polskie. Impe-
rializm Litwy jest popierany
przez Niemców i musi ustać. Pol-
ska nic nie ma przeciwko po-
wstaniu niezależnego państwa
litewskiego, a Litwini winni wy-
słać do Polski delegację do roz-
strzygnięcia sprawy litewskiej”
(tamże, s. 39-40)

2200-2211 ggrruuddnniiaa
-Piłsudski odbył podróż in-

spekcyjną w Krakowie, Przemy-
ślu. Dobromilu i we Lwowie. W
trakcie jej trwania napisał od-
ręczny list do Romana Dmow-
skiego. „Prosił w nim o ułatwie-
nie jego delegacji w pertrakta-
cjach, gdyż chciałby uniknąć
dwoistego przedstawienia Pol-
ski przed Ententą. Interesy Polski

będą tylko wtedy uwzględnio-
ne, jeśli będą przedstawione
przez jednolitą reprezentację.
Przypuszcza na podstawie daw-
nej znajomości, że w tym przy-
padku i w tej ważnej chwili przy-
najmniej niektórzy ludzie, jeśli
niestety, nie cała Polska, wznieść
się muszą ponad interes stron-
nictw, klik i grup. Do takich ludzi
Piłsudski  chciałby zaliczyć
Dmowskiego.” (tamże, s. 41) 

2222 ggrruuddnniiaa
- Rokowania pokojowe bolsze-

wików z Niemcami w Brześciu.
Do porozumienia nie doszło

na tle sporu o Królestwo i Wi-
leńszczyznę i uznania granicy z
1914 r. Delegacja sowiecka z Ka-
mieniewem, Pokrowskim i Jof-
fem zerwała rozmowy i wyje-
chała z Brześcia. (Kalendarz Nie-
podległości, s. 357) 

2233 ggrruuddnniiaa
- Rząd Litewski przysłał do

Rządu Polskiego notę z żąda-
niem uznania niezawisłości Li-
twy ze stolicą w Wilnie. Było to
pierwsze oficjalne żądanie Wil-
na jako stolicy Litwy. (tamże, s.
358)

2266..2277 GGrruuddnniiaa
- Przyjazd do Gdańska Igna-

cego Paderewskiego, serdecz-
nie powitanego w imieniu Na-
czelnej Rady Ludowej, przez
Wojciecha Korfantego. „W pią-
tek 27 grudnia przed południem
– wspomina Jędrzej Moraczew-
ski – odbyła się  (w Poznaniu,
p.m.) manifestacja na cześć Pa-
derewskiego, po południu urzą-
dzili Niemcy kontrmanifestację.
Przybyły do Poznanie tego dnia
niemiecki Pułk Gwardii nr 6 wy-
szedł o 4 po południu z koszar,
do niego przyłączyli się inni żoł-
nierze i osoby cywilne. Gdy żoł-
nierze zdarli chorągwie francu-
skie i amerykańskie z gmachu
Naczelnej Rady Ludowej, roz-
poczęła się walka. Wzięła w niej
udział cała ludność polska wraz
z siłą zbrojną wysłaną przez
miasta okoliczne Swarzędz i
Środę. Właściwie walki regular-
nej na ulicach nigdzie nie było,
nie było również barykad, bo
Niemcy strzelali z ukrycia, z
bram i okien domów. Strzelani-
na obustronna trwała dwa dni.
Polacy zdobywali poszczególne
budynki publiczne i wojskowe.
W ciągu dwóch dni zdobyli Ar-
senał, Zamek Królewski, Regen-
cję, Prezydium Policji, dworzec
kolejowy, pocztę i składy woj-
skowe. Twierdza wraz z wszyst-
kimi fortami znalazła się już 28
grudnia w rękach polskich. Po
rozbrojeniu 6 Pułku Gwardii w
dniu 29 grudnia cały Poznań
znalazł się w rękach polskich.”
(Jędrzej Moraczewski, Przewrót
w Polsce, Wstęp i opracowanie
Tomasz Nałęcz, Warszawa
2015, s. 137-138)            

2288 ggrruuddnniiaa
- Wiceminister  spraw we-

wnętrznych Norbert Barlicki wy-
dał  okólnik do komisarzy rzą-
dowych w sprawie terroru ro-
botniczego, zaznaczając: „ W
wielu fabrykach Łodzi, Warsza-
wy i innych miejscowościach ro-
botnicy popierają swoje żądania
w sposób terrorystyczny, a mia-
nowicie więżą zarządy fabrycz-
ne, uwięzionych głodzą, zajmu-
ją biura, sekwestrują samodziel-
nie towary itp.”

(Kalendarium II Rzeczypospo-
litej, Warszawa 1990, s. 48)       

- Ukonstytuowanie się Rady
Narodowej w Wilnie, po trzy-
dniowych obradach, Związku
Polaków z Kresów, Skład Rady:
Bańkowski, Araczkiewicz, ks Ol-
szański, Ruszczyc i Szopa. (Ka-
lendarz Niepodległości, s. 365) 
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Przez trzy tygodnie wydawniczej przerwy nazbierało się tyle, że nie bar-
dzo wiem od czego zacząć. Może od początku. Święta Bożego Narodze-
nia jak to święta – poza wigilią nuda, obżarstwo, dłużyzny, po prostu brak

akcji. Aliści moja mieszkająca od 15 lat w Londynie córka, obywatelka świata, ob-
chodziła 1 stycznia okrągłe urodziny i na tę okoliczność zarezerwowała nam
ośmiodniowy pobyt w jednym z ośrodków wczasowych w uzdrowisku Krynica Zdrój. Już przy ku-
powaniu miesiąc przed wyjazdem biletów na pociąg niespodzianka – by nabyć miejsce w przedzia-
le sypialnym należy kupić bilet nie z Warszawy do Krynicy, ale z Gdyni, na całą trasę, ponieważ to
tam Inter City rozpoczyna kurs. Zadziwiające. Kiedy już zdecydowałem się na taki wydatek okaza-
ło się, że sypialne są wyprzedane. Proszę więc o I klasę, bo podróż trwa ponad 8 godzin i kiszenie
się w ośmioosobowym przedziale średnio mi pasowało. Owszem, mogę nabyć, ale tylko do Krako-
wa. Tam musielibyśmy się przesiąść do II klasy, bo pierwszą odczepiają. Szczyt sezonu, a PKP nie
prowadzi sprzedaży biletów w I klasie do jednego z najbardziej oblężonych kurortów! To możliwe
tylko w kraju “dobrej zmiany” rządzonym na zmianę przez bogoojczyźniane PiS, mędrców z PO, spryt-
nych chłopów z PSL, nieudaczników z SLD oraz innych politycznych wypierdków. 

Ale to nie koniec. Proszę o bilety powrotne do Warszawy na dzień 3 stycznia (czwartek). Nic z te-
go, pociągi z Krynicy do Warszawy kursują tylko w weekendy! W szczycie sezonu zimowego! Rozu-
mieją państwo coś z tego? Bo ja nie. Koniec końców musieliśmy tłuc się przez ponad 3 godziny zde-
zelowanym autobusem do Krakowa i tam przesiąść się do Pendolino. Tak więc rano 26 grudnia przy-
jeżdżamy do Krynicy. Plucha, na chodnikach kopy pośniegowego błota, którego nikt nie sprząta. Spa-
cer to balansowanie na linie, szczególnie dla osób starszych. O niepełnosprawnych nie wspomnę. Tak
było do końca naszego pobytu. Nawet wtedy, gdy wystąpiły potężne opady śniegu. Łatwiej byłoby na-
tknąć się na ulicy na niedźwiedzia grizzly, niż na ekipę oczyszczającą chodniki. Powiedziałem sobie:
nigdy więcej Krynicy Zdrój zimą. Nie marzę bowiem o pobycie w szpitalu ze złamaną nogą bądź z roz-
bitym łbem. Ośrodek, w którym koczowaliśmy, w porządku – czyściutko, cieplutko, szwedzki stół, ba-
sen do dyspozycji, wyjątkowo uprzejma obsługa i takie tam inne. Byłoby naprawdę super, ale...  

Było ich dwóch, mieli mniej więcej po 6 – 8 lat. Jednemu towarzyszyli mamuśka i tatusiek,
drugiemu kilkuosobowa familia, w której wodził rej żwawy dziadziuś. Nie chcę, by ktokol-
wiek zarzucił mi, że nie lubię dzieci. Ja dzieci uwielbiam, ale tych dwóch to nie były dzieci,

to wcielone diabły. Na stołówce za każdym razem wrzask, wycie i często rzucanie na podłogę zasta-
wy stołowej. Pod wieczór, kiedy diabełki wróciły ze stoku, potrafiły godzinami biegać po korytarzu
drąc się w niebogłosy i odbijając piłkę. Rodziciele imponowali wyjątkową tolerancją. Ale nie mnie.
Zauważyłem, że wielu gości ośrodka kombinuje kiedy zjawiać się w jadalni, by nie natknąć się na dwóch
“psotników”, jak dobrotliwie określał jednego z nich jego dziadzio. Poszliśmy ich śladem i czyhali-
śmy kiedy “psotnicy” z rodzinami opuszczą jadalnię, by w ciszy i spokoju zjeść posiłek. 

W końcu zaryzykowałem i poprosiłem jednego z tatuśków na stronę. Wyłuszczyłem co mnie i praw-
dopodobnie innych boli, a na koniec zadałem mu proste pytanie: “Czy wytłumaczył pan kiedykol-
wiek chłopcu, co oznacza termin przestrzeń publiczna? Czy usiłował pan wpoić dzieciakowi, że w
cywilizowanym świecie obowiązują w przestrzeni publicznej pewne niepisane reguły? Czy do dzie-
ciaka dociera, że  pewnego rodzaju zachowania, jak na przykład zbyt głośne rozmowy, są po pro-

stu niestosowne?”. Tatusiek obejrzał
mnie sobie od stóp do głowy i
uśmiechnął się krzywo. “Ale o co się
panu konkretnie rozchodzi?”. Za-
czynam więc od nowa. Podchodzi
zaciekawiony dziadziuś i przysłu-
chuje się mojemu memorandum.
“Panie, co pan się czepia? Przecież to
dziecko, wyrozumieć je trza”. Chcia-
łemu rzucić mu w twarz: “Panie,
gówno mnie to obchodzi. Podaj pan
choć jeden powód, dla którego mu-
szę być zakładnikiem pańskiego roz-

wrzeszczanego, rozpuszczonego jak dziadowski bicz i nie szanującego nikogo i niczego wnusia? Czy
mniej płacę za pobyt tutaj? Czy jestem od was głupszy, biedniejszy lub brzydszy? Dlaczego, do cięż-
kiej cholery, skoro płacę taką samą stawkę, nie mogę w spokoju zjeść posiłku, poczytać książki czy
podyskutować w rodzinnym gronie?”. Odpuściłem jednak, bo wiedziałem z góry, że jakakolwiek
polemika z tymi ludźmi byłaby robotą bez żadnej przyszłości. 

Z akłócanie porządku w przestrzeni publicznej przez krzykliwe, źle wychowywane dzieci sta-
je się poważnym problemem społecznym. A winne nie są bynajmniej dzieci. Całą winę po-
noszą rodzice, którzy nie starają się wpoić progeniturze, że pewne zachowania w miejscach

publicznych są niedopuszczalne, a przy tym niestosowne, bo świadczą o braku elementarnej kul-
tury. Problem rozszerza się także na obszar prywatny, czyli mieszkania w blokach. Odbijanie piłki
o podłogę, bieganie po mieszkaniu i powstający przy tym tupot, rzucanie zabawkami i wreszcie cią-
głe dziecięce wrzaski oraz brak reakcji rodziców na tego rodzaju wybryki mogą doprowadzać są-
siadów do białej gorączki. A wtedy konfrontacja jest nieuchronna, coraz częściej dochodzi nawet
do rękoczynów. 

Zasada współżycia społecznego we wspólnocie mieszkaniowej jest bardzo prosta: możesz mieć
w domu psy, małpę, węża, gekona, czy wielką papugę arę pod warunkiem wszakże, iż obecność tych
zwierząt w twoim mieszkaniu nie będzie negatywnie wpływać na codzienną egzystencję sąsiadów.
To samo tyczy dzieci oraz ich liczby. Powielane często przez rodziców tłumaczenia “przecież to dzie-
ci, muszą się wyszaleć”, albo “to co mam z dziećmi zrobić, związać je i zakneblować?” nie są dla są-
siadów żadnym tłumaczeniem. Każdy bowiem ma niezbywalne prawo do życia w spokoju. Nie jest
prawdą, że jedynie od 22.00 do 6.00 obowiązuje w budynkach cisza nocna. Pojęcie to obowiązuje
tylko w wewnętrznych przepisach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Policjanci nie chcą
interweniować w przypadku zakłócania spokoju mieszkańców w ciągu dnia, twierdząc, że mogą
to robić dopiero po godzinie 22, kiedy obowiązuje cisza nocna. Nie mają racji. Art. 51 kodeksu wy-
kroczeń mówi bowiem wyraźnie: “Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłó-
ca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Nigdzie nie jest napisane o ciszy noc-
nej, a jedynie o spokoju nocnym. Powyższy zapis odnosi się do spokoju publicznego i porządku pu-
blicznego. Spokój a porządek publiczny i nocny spoczynek to trzy różne terminy.  

Sąd Najwyższy w sposób bardzo jasny definiuje spokój publiczny. W jego ocenie jest to “narusze-
nie równowagi psychicznej ludzi powodujące negatywne przeżycia psychiczne nieoznaczonych osób,
powstające z bezpośredniego oddziaływania na organy zmysłów”. Tak więc uporczywe szczekanie psa
za ścianą, zbyt hałaśliwe dzieci, ciągłe imprezowanie z zaproszonymi gośćmi, zbyt głośne rozmowy,
czy puszczanie muzyki na cały regulator (nawet w ciągu dnia) może zakłócić równowagę psychiczną
sąsiadów, objawiającą się ciągłym podenerwowaniem lub uczuciem ciągłego zaniepokojenia. W przy-
padku zakłócenia spokoju publicznego w ciągu dnia należy więc żądać od policjantów interwencji, przy-
wołując cytowany wyżej artykuł 51 kodeksu wykroczeń oraz orzeczenie Sądu Najwyższego. 

Jeśli chodzi o kulturę życia we wspólnocie, jesteśmy na poziomie mieszkańców bantustanu. Nie-
wielu Polaków przestrzega żelaznej zasady współżycia społecznego, która powiada, że każdy
człowiek funkcjonując w określonej przestrzeni społecznej i wchodząc w interakcje z innymi

ludźmi, powinien pamiętać, że współżycie w grupie wymaga od niego przyjęcia pewnych wzorów za-
chowań i postaw. Ujmując to w nieco prostszy sposób, można powiedzieć, że musi on respektować pa-
nujące w danej społeczności zasady współżycia społecznego. Jest to zbiór pewnych norm społecznych,
często niepisanych, których przestrzeganie sprawia, iż kontakt międzyludzki w społeczności ma cha-
rakter niekonfliktowy. Święte prawo wolności czy własności kończy się tam, gdzie zaczynają się pra-
wa innych osób. To jedna z fundamentalnych zasad społecznego współżycia. Jak można jednak ocze-
kiwać od dzieci przestrzegania takich zasad, skoro nie znają ich i nie przestrzegają rodzice? Dlatego
niebywale ważną rolą placówek oświatowych każdego szczebla, od przedszkola do wyższej uczelni,
jest dzisiaj edukowanie dzieci i młodzieży przez pedagogów. Tylko to może uchronić całą polską spo-
łeczność od zatopienia się we wszechobecnym chamstwie. Stańmy się wreszcie Europejczykami nie
tylko z nazwy. Starajmy się przyswajać sobie od zachodniej cywilizacji – szwajcarskiej, angielskiej, nie-
mieckiej czy skandynawskiej – te dobre wzorce. Tego wszystkim nam życzę w nowym 2019 roku.  

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

A to Polska właśnie...

„Zakłócanie porządku 
w przestrzeni publicznej przez
krzykliwe, źle wychowywane 
dzieci staje się poważnym 
problemem społecznym. 
A winne nie są bynajmniej
dzieci. Całą winę 
ponoszą rodzice”

K oniec roku sprzyja wszelkiego rodzaju podsumowaniom i ocenom, któ-
re przy tej okazji pojawiają się niczym przysłowiowe grzyby po deszczu.
Dotyczy to niemal wszystkich dziedzin życia, poczynając od gospodar-

ki, polityki, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, sportu, na kulturze kończąc.
Sprawa jest prostsza tam, gdzie istnieją konkretne dane lub wskaźniki pozwala-
jące na porównania i odniesienia do innych lat. Trudno jednak posługiwać się liczbami, czy staty-
stykami w przypadku tak rozleglej, złożonej i niełatwej w ocenie dziedziny jaką jest kultura. Choć
i tu liczby mogą być pomocne, to nie decydują o jakości kultury i nie od nich zależy jej ogólny stan.
Co więcej, każda ocena stanu kultury zależy od indywidualnych upodobań i gustów oceniających.
Niemniej, próby podsumowania kolejnych lat są podejmowane rokrocznie, chociaż nie mając miar
i wag w tej materii najlepiej jest posłużyć się przy tym tzw. zdrowym rozsądkiem odsuwając na bok
emocje i uprzedzenia. 

Za względu na przypadającą w minionym roku setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości wiele z wydarzeń kulturalnych nawiązywało do tematyki niepodległościowej. Liczne wy-
stawy plastycznych, koncerty, panele dyskusyjne, obrazy filmowy, wystawy fotografii, które mia-
ły miejsce w stolicy przypomniało mieszkańcom „ojców niepodległości”, czyli Józefa Piłsudskiego,
Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Igna-
cego Daszyńskiego. Rzeczywiście, trudno przecenić ich rolę w odtworzeniu nieodległego kraju. Bez
ich wkładu intelektualnego i zmysłu politycznego nie udałoby się wydobyć Polakom spod wielolet-
niej niewoli. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zachowania polskiej kultury oraz tożsamości na-

rodowej pomimo lat indoktrynacji,
rusyfikacji i germanizacji. To kul-
tura właśnie przyczyniła się do tego,
że przetrwaliśmy jako naród. Bez
niej nie byłoby Konstytucji 3 Maja,
nie byłoby Insurekcji Kościuszkow-
skiej ani powstań narodowych, któ-
rych celem było zrzucenie imperial-
nego jarzma. Nie byłoby polskich

legionistów oraz żołnierzy walczących w I wojnie światowej, obrońców Lwowa, uczestników Powsta-
nia Wielkopolskiego, Powstań Śląskich ani bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. 

Historia naszego narodu, choć zawiła, czasem tragiczna – jest doskonałą kanwą, na której moż-
na i należy tworzyć kulturę. Słowo, obraz, pieśń najlepiej wyrażają dramat i patos losów wielu po-
koleń Polaków. To artyści właśnie, mając w rękach odpowiednie narzędzia są w stanie tworzyć wie-
kopomne dzieła, które przypominają o naszej przeszłości żyjącym współcześnie i tym którzy po nas
przyjdą. Wiele polskich arcydzieł powstało dzięki odniesieniu do teraźniejszości i historii. Wystar-
czy przywołać dzieła naszych największych romantyków, malarzy, rzeźbiarzy, kompozytorów. 

Czym byłaby kultura polska bez Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida, bez „Wese-
la” Wyspiańskiego, bez wielkich kompozycji historycznych Matejki, bez Chopina, Lutosławskiego,
Paderewskiego etc.

Trudno sobie wyobrazić, jak uboga byłaby nasza literatura bez „Pana Tadeusza”, „Dziadów”, „Nie-
-Boskiej komedii”, czy też sztuka bez malarstwa Grottgera, Chełmońskiego, Masłowskiego i innych
wybitnych artystów. 

Nadchodzący rok 2019 również zyskał sobie wybitnego patrona. Rok ten został oficjalnie ogło-
szony rokiem Stanisława Moniuszki – twórcy opery narodowej. W tym roku przypada dwusetna rocz-
nica jego urodzin. Senat przyjął stosowną uchwałę w tej sprawie. 

Moniuszko był wielkim propagatorem muzyki polskiej. Wyrastał w rodzinie szlacheckiej o trady-
cjach patriotycznych. Ojciec był żołnierzem, uczestniczył w kampanii napoleońskiej. 

Stanisław wykorzystywał w swych utworach motywy ludowe. Tworzył i komponował ku pokrze-
pieniu serc rodaków. W trudnych czasach zaborów było to trudne i ryzykowne wyzwanie. Mimo to
stworzył wiele wybitnych dzieł. Wśród nich swoje najsłynniejsze opery: „Halka” i „Straszny dwór”.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Kolejny rok pod znakiem kompozytora

„Historia naszego narodu, 
choć zawiła, czasem tragiczna
– jest doskonałą kanwą, 
na której można i należy 
tworzyć kulturę”

Droga Redakcjo! Piszę do panów
Stanowczy protest w imieniu dzbanów.

Pragnę wyrazić swe oburzenie,
Że dzban ostatnio zmienił znaczenie.

My, dzbany, mamy żal do Bralczyka,
Że można dzbanem zwać polityka.

Jak mógł dopuścić (to niesłychane!),
By Prezydenta nazywać dzbanem?

By na amforę, piękny dzban grecki,
Mówić Terlecki lub Morawiecki.

To przecież skandal, żeby dzban chiński
Porównać z Glińskim albo Kaczyńskim.

To niebywałe, by dzban etruski
Mógł się kojarzyć na przykład z Suskim,

A starożytne ktoś malowidło
Z motywem dzbana nazywał Szydło.

Nie można dzbanem (to jakaś kpina),
Określać Żalka albo Sasina.

My rozumiemy: są różne gusty,
Ale nie każdy dzban jest tak pusty.

Jak można tak się władzy podlizać,
Żeby nazywać dzbanem Kukiza?

Jak można durnia z poselskiej ławy
Porównać choćby z dzbankiem do kawy?

Cóż to za zwyczaj, by Piotrowicza,
Czaputowicza, Andruszkiewicza

(wiceministra od cyfryzacji)
Nazywać dzbanem, bez cienia racji.

Dzban musiałby się stać czarną owcą,
By przypodobać się Narodowcom!

Dzban nie jest taki! Więc się zastanów,
Nim rząd porównasz z kolekcją dzbanów.

Wielu artystów (nazwiska znane)
Namalowało Dziewczynę z dzbanem.
Chełmoński, Goya… To dzieła sztuki!
Mają się z dzbanem równać nieuki?

Można kretyna nazywać dzbanem?
Są przecież dzbany inkrustowane,

Kością słoniową, masą perłową,
Głąb nie zasłużył na takie słowo!

Jak mogło komuś przyjść to do głowy,
By tak oczerniać dzban zabytkowy?

My uważamy to za obrazę
I nie puścimy dziś tego płazem!

Kto zakpił z dzbanów, niech nas przeprosi.
I ostrzegamy: dzban wodę nosi,

Ale do czasu! Ucho się urwie,
Lecz nie mów, że to dzban, tylko skurwiel.

STANOWCZY PROTEST 
W IMIENIU DZBANÓW

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Tuż przed świętami uka-
zał się magazyn autorski
Obłoczek 2017 (256
stron!), antologia wierszy,
piosenek i satyr z lat 1951-
2017 naszego redakcyjne-
go kolegi Wojtka Dąbrow-
skiego, znanego z druko-
wanych co tydzień na na-
szych łamach satyrycz-
nych tekstów MKWD.

Spotkanie autorskie odbędzie
się w Ursynotece przy ul. Barw-
nej 8 w poniedziałek 28 stycz-
nia o godz. 18. Serdecznie za-
praszamy.

Poniżej zamieszczamy recen-
zję książki napisaną przez Sta-
nisława Grabowskiego ze Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich.

( R e d . )

„OBŁOCZEK” REDIVIVUS!
Niezwykła żywotność i pomy-

słowość, wielka wyobraźnia do-
prawiona znajomością kultury,
ale i życia, wyczulona na każdy
fałsz, świetny warsztat poetyc-
ki, wszystko to kumuluje się w
poecie i satyryku Wojciechu Dą-
browskim, ograniczam się w tej
recenzji tylko do tej jednej jego
roli, bo gdybym chciał napisać o
wszystkich... To współczesny
Stańczyk, który jednak nie jest
na utrzymaniu króla. Dziś Stań-
czycy są demodé /.../. 

Wojciech Dąbrowski wydał
ostatnio kilka ważnych książek,
które chwalił nie tylko Jacek Fe-
dorowicz. Otrzymaliśmy właśnie
jego nową książkę pt. „Obłoczek
2017”. Magazyn autorski. Zbiór
wierszy, piosenek, satyr
1951–2017, w którym autor na
ogół słowem rymowanym zdaje
nam relację ze swego żywota. Jest
po siedemdziesiątce, ma więc
chyba prawo do próby życiowego
bilansu. Najogólniej, od wcze-
snych lat młodzieńczych dwie
wielkie pasje nim kierowały: har-
cerstwo i matematyka. I to już
wystarczałoby, żeby wypełnić nie-
jeden życiorys. Ale nie z Dąbrow-
skim te numery! Dąbrowski ciągle
przekracza kolejne granice, nie-
ustannie wyznacza sobie nowe
cele i nowe obowiązki, na ogół o
charakterze ogólnopolskim. Oce-
nić zatem to, co u niego jest naj-
ważniejsze, zaklasyfikować twór-
czość, wielkie prace organizacyj-
ne, które wykonuje, spisać podró-
że, spotkania autorskie, koncerty
czy recitale, to trudne zadanie.

W omawianej książce, włada-
jąc z maestrią rymem i rytmem,
sypie dowcipami, sypie anegdo-
tami, wspomnieniami tak boga-
tymi, tak związanymi z naszą
rzeczywistością, że tylko pozaz-
drościć, albo też zasłuchać się,
zapatrzeć, czyli brać wzór, maru-
dząc, iż to niemożliwe, by jeden
człowiek tyle przeżył, tyle do-
znał i dokonał. 

/.../ Dobrze, że ukazała się
ta książka, to z jednej strony
prezentacja świata osobistego,
intymnego Dąbrowskiego, nad-
to jego twórczości podzielonej
na stosowne rozdziały; z dru-
giej to ogromne spektrum pol-
skich wydarzeń z lat 1951–

2017. To ogromna przestrzeń
wypełniona historią, sztuką, fe-
stiwalami, rocznicami... To ro-
dzaj rocznika, w którym zmie-
ściło się dwanaście numerów
„Obłoczka”, wydawanych regu-
larnie, co miesiąc. Ileż tu przy-
pomnianych np. nazwisk o
światowym charakterze, legend
przemysłu rozrywkowego, ale
nie tylko możemy przeczytać
pastisze ich wykonań. 

/.../ To, chciałoby się rzec,
wielkoformatowe życie poety
widzimy właśnie poprzez pismo
o nazwie „Obłoczek”. Otóż nie-
wtajemniczeni muszą wiedzieć,
że pisemko o takim właśnie ty-
tule Wojtek wydawał własnym
sumptem w latach 1951–1955.
Panował wtedy kult Stalina, na-
tomiast Wojtuś uprawiał… kult
„Obłoczka”, na dodatek na tyle
pomysłowego i niecodzienne-
go, iż zachwycił samego Maria-
na Eile, czyli redaktora naczel-
nego ówczesnego „Przekroju”
wychodzącego w Krakowie, bo
też w tym mieście mieszkał z ro-
dzicami i siostrą mały Wojtek
(ur. 1945).

/.../ A były to czasy znakomi-
te dla tego tygodnika, który
wśród współpracowników mógł
się wówczas poszczycić takim
poetą, jak Konstanty Ildefons
Gałczyński. To jego duch przeni-
kał redakcyjne pokoje, to nim
mógł oddychać mały Wojtek. Po
latach okazało się, iż tego „du-
cha” Wojtkowi wystarczyło na
długie lata. Można rzec, iż uścisk
Mistrza stał się dla niego rodza-

jem błogosławieństwa, swoistym
namaszczeniem na twórcę. Dłu-
go się z nim ukrywał lub raczej
nie był doceniany (czy Dąbrow-
ski publikował np. w „Szpil-
kach”, oto jest pytanie).

W końcu nastąpiła jednak
erupcja satyrycznego wulkanu.
Strumyki i strumyczki poezji
wezbrały w jedną wielką lirycz-
ną rzekę i czytając Dąbrowskie-
go „Obłoczek 2017”…  można
się tylko cieszyć, iż to domowe
pisemko zostało reaktywowane
po 62 latach. „Obłoczek” redivi-
vus! /.../

Wojciech Dąbrowski, jak np.
Andrzej Mleczko, powinien mieć
swoje stałe miejsce w jakimś
ogólnopolskim i cenionym cza-
sopiśmie. Czy ktoś z możnych
żurnalistów mu to zapropono-
wał, dostrzegł ostrość i finezję
jego satyry, szybkość reakcji na
zło świata tego, jego poetycki re-
fleks, wagę riposty?  

Dąbrowski publikuje swoje
utwory różnej proweniencji w
lokalnym ursynowskim tygodni-
ku „Passa”. Znam ludzi, którzy
czytają tylko „Dąbrowskiego”,
tylko jego teksty wycinają i ko-
lekcjonują. Pamiętam też w „Pas-
sie” „atak” jednego z czytelni-
ków na autora. Była to raczej roz-
paczliwa żabka, wściekłość czło-
wieka, któremu solidnie dopie-
czono. Jednak psy szczekają, ka-
rawana idzie dalej. Oto miara
sukcesu. Nie każdy satyryk mo-
że się tym pochwalić. 

Dąbrowski ma wielkich ante-
natów: Kochanowski, Krasicki,
Potocki, Niemcewicz, Boy-Żel-
eński, Nowaczyński, ze współ-
czesnych: Mrożek, Brzechwa, Tu-
wim, Gałczyński, Paczkow-
ski…/.../ Dorównuje im w swo-
ich najlepszych tekstach, umie
nawiązać dialog z wczorajszym,
podtrzymywać ducha przekory i
chlastać bez litości tych wszyst-
kich, którzy zasługują na karę,
na piętno. Nie żałuję ich. A auto-
rowi życzę, by nigdy się nie zawa-
hał, gdy ogarnia go satyryczna
pasja, by dalej tępił wszelkie idio-
tyzmy i absurdy w naszym ży-
ciu, których tak obficie dostar-
czają nam np. politycy. Sprzeciw
wobec głupoty, korupcji, cham-
stwa, wazeliniarstwa i cynizmu
w czterech ścianach własnego
domu nie jest trudny. Sprzeciw,
ogłaszany publicznie i z nazwi-
skiem, jest trudniejszy /.../. 

S t a n i s ł a w  G r a b o w s k i

Jest rok 1994, z inicjatywy
Dariusza Kopaniaka na
warszawskim Ursynowie
powstaje mały siatkarski
ośrodek szkoleniowy –
Klub Sportowy „Metro”
Warszawa. 

Jako pierwsza istnieć zaczy-
na sekcja chłopców i już od po-
czątku ma ambitne plany - wkro-
czyć między dwa, już od dawna
prężnie działające, kluby spor-
towe -  MOS Wola i MDK War-
szawa. Nowy warszawski klub
sportowy wstąpił do siatkarskie-
go środowiska w 1995 roku, kie-
dy to oficjalnie po raz pierwszy
staje do rozgrywek Polskiego
Związku Piłki Siatkowej.

PPoo ppiieerrwwsszzee wwyycchhoowwaanniiee……
„Wychowywanie dzieci i mło-

dzieży przez kulturę fizyczną i
sport” tak brzmi jeden ze statu-
towych celów Klubu i nie są to
tylko puste słowa. KS Metro War-
szawa, od początków swojego
istnienia, wyznacza sobie za cel
nie tylko szkolenie wspaniałych
zawodników, ale przede wszyst-
kim wychowywanie ich na do-
brych i uczynnych ludzi. Kim jest
Wychowanek KS Metro Warsza-
wa? Wychowanek i Absolwent

KS Metro Warszawa pełen jest
siatkarskiego doświadczenia i
umiejętności, jest świadomym
młodym człowiekiem, który
wkracza w dorosły świat. To też
mądry, uczynny, wrażliwy na in-
nych i pomocny człowiek.

MMłłooddzziieeżżoowwii MMiissttrrzzoowwiiee PPoollsskkii
W ciągu 24. lat istnienia KS

Metro Warszawa na podium
młodzieżowych Mistrzostw Pol-
ski stawał 13-krotnie. W swo-
im dorobku juniorzy, kadeci i
młodzicy Metra mają cztery zło-
te, sześć srebrnych oraz trzy
brązowe medale Mistrzostw
Polski. Po raz pierwszy w histo-
rii klubu, na podium stanęli
młodzicy Krzysztofa Zimnickie-
go, rocznika 1984/85 w Suwał-
kach (1999 rok) w składzie z
m. in. Maciejem Gorzkiewiczem
obecnym zawodnikiem Cu-
prum Lublin. Najmniej zaku-
rzonym medalem Mistrzostw
Polski jest ten z kwietnia tego
roku. Na drugim stopniu po-
dium, w Kętrzynie, stanęli ju-
niorzy Jacka Jankowskiego,
Wojciecha Szczuckiego i Adria-
ny Jankowskiej. Juniorzy zapi-
sali się srebrnymi zgłoskami w
historii Metra i wkroczyli z przy-

tupem w dorosłą siatkówkę.
Mateusza Janikowskiego szyb-
ko docenili i zauważyli Paweł
Zagumny i Stephane Antiga,
którzy zaproponowali mu grę
w stołecznym ONICO Warsza-
wa. Mateusz Witek trafił pod

skrzydła siatkarskiego „Diabła”,
czyli Jakuba Bednaruka, szkole-
niowca Chemika Bydgoszcz.
Natomiast Firszt, Gawryś, Pra-
ca, Giza, Żukowski czy Kopyść
trafili do klubów pierwszej i
drugiej ligi, kontynuując swoje
siatkarskie przygody. 

SSzzkkoolleenniiee zz ppaassjjąą
W KS Metro Warszawa pracu-

je obecnie 11 trenerów. Młodzie-
żową sekcję męską tworzą: Woj-
ciech Szczucki, Jacek Jankowski,
Adam Bigos, Adriana Jankowska,
Michał Pyra, Piotr Dwojak i Pa-

tryk Sadlej. Sekcja żeńska to Da-
riusz Kopaniak, Martyna Kwiat-
kowska, Karolina Pietraszek oraz
Aleksander Gosk.  Trenerzy pra-
cujący w KS Metro Warszawa to
ludzie z pasją i zapałem do pracy.
To trenerzy, którzy nie tylko
świetnie szkolą siatkarsko, ale

także wiedzą, jak ważne jest wy-
chowanie w duchu fair-play. Wy-
chowują  zwracając uwagę, że są
wartości ważniejsze od sportu, a
na pierwszym miejscu zawsze jest
drugi człowiek.

WWyycchhoowwaannkkoowwiiee pprrzzeezz dduużżee „„WW””
Co roku kolejna grupa chłop-

ców kończy szkolenie w KS Metro
Warszawa i dołącza do grona Wy-
chowanków oraz Absolwentów
klubu. Większość z nich kontynu-
uje swoją siatkarską karierę w klu-
bach PlusLigi, pierwszej oraz dru-
giej ligi mężczyzn. Wychowanka-
mi KS Metro Warszawa są mię-
dzy innymi Piotr Nowakowski,
Karol Kłos, Andrzej Wrona, Maciej
Olenderek, Bartosz Gawryszew-
ski, Bartłomiej Lemański, Bartło-
miej Lipiński, Maciej Gorzkiewicz,
Mateusz Janikowski, Paweł Ha-
laba, Jan Król czy Zbigniew Bart-
man. Niektórzy po latach wraca-
ją do klubu, w którym zaczynali
swoje siatkarskie przygody, tak
jak zrobili to Tomasz Walendzik i
Paweł Mikołajczak, którzy stano-
wią obecnie trzon seniorskiej dru-
żyny KS Metro Warszawa.

AAmmbbaassaaddoorr GGuummaa
Siatkarski sezon 2018/2019

zaczęliśmy od wspaniałej wia-

domości – Mistrz Świata, Mistrz
Europy, Złoty Medalista Ligi
Światowej, Srebrny Medalista
Pucharu Świata, czterokrotny
olimpijczyk… Najlepszy polski
rozgrywający wszech czasów –
Paweł Zagumny został ambasa-
dorem Klubu Sportowego Me-
tro Warszawa. Jeden z najbar-
dziej utytułowanych polskich
siatkarzy dołączył do metrow-
skiej rodziny, by pomagać w jej
marketingowym i sportowym
rozwoju. Paweł Zagumny współ-
pracuje z naszymi zawodnikami
grup młodzieżowych i służy ra-
dą doświadczeniem trenerom
pracującym w Klubie.

MMeettrroowwsskkaa rrooddzziinnaa
Codzienna działalność KS Me-

tro Warszawa nie byłaby możli-
wa, gdyby nie wsparcie, jakie
otrzymujemy od dobrych ludzi,
firm i organizacji. Miasto Sto-
łeczne Warszawa, Dzielnica Ur-
synów, całe grono naszych part-
nerów i sponsorów oraz nieza-
stąpieni rodzice - bez nich mi-
nione 24 lata nie byłyby możli-
we. Dziękujemy, że wspólnie
możemy tworzyć tę historię!

M a g d a l e n a  K o c i k  
F o t o :  A n n a  K l e p a c z k o

Zacięta walka na całym boisku od pierwszej do ostat-
niej minuty, widoczna radość z gry i kompletny brak
wyrachowania właściwego dla dorosłego futbolu – w
niedzielę na Ursynowie Legia Warszawa w rzutach kar-
nych pokonała Pogoń Szczecin w finale najważniejsze-
go w tym roku turnieju piłkarskiego U-12. 

Spotkanie na żywo komentował Dariusz Szpakowski.
Obie drużyny spotkały się w finale URSYNÓW CUP także przed

rokiem. Wówczas triumfowała Pogoń. Teraz w regulaminowym
czasie padł remis 1:1. O zwycięstwie decydowały rzuty karne, a te
pewniej wykonywali piłkarze Legii.

Na zwycięstwo w tym roku Legia w pełni zasłużyła, wygrywając
wszystkie mecze. Dodajmy, że jej piłkarze sięgnęli także po nagro-
dy indywidualne – Stanisław Gieroba z 9 bramkami został królem
strzelców, a Cypriana Popielca wybrano najlepszym zawodnikiem
Turnieju.

Na wyróżnienie, oprócz finalistów, zasługuje zdecydowanie tak-
że drużyna Śląska Wrocław, która w bezpośrednim spotkaniu z
Cracovią wywalczyła trzecie miejsce. Zawodnicy z Wrocławia w ca-
łym turnieju ulegli tylko Pogoni i to w rzutach karnych, w żadnym
meczu nie tracąc bramki. Kandydat na najlepszego bramkarza
mógł być zatem tylko jeden – Michał Kluba ze Śląska.

Młodych zawodników przez dwa dni uważnie obserwował tre-
ner Ryszard Robakiewicz. Najmłodsza kadra PZPN to co prawda U-
15, ale na konsultacje powoływani są już zawodnicy o rok młodsi.
Trener Robakiewicz, pełniący w PZPN funkcję głównego skauta, wy-
korzystał okazję, że w jednym miejscu stawili się najlepiej zapowia-
dający się w swojej grupie rówieśniczej adepci najlepszych w kra-
ju akademii piłkarskich. Bacznie przyglądał się ich umiejętnościom
i notował. Po turnieju wyraził nadzieję, że o ile nadal będą się tak
rozwijali, niektórzy z nich za parę lat będą mogli liczyć na regular-
ne powołania na zgrupowania młodzieżowych reprezentacji Polski.

W URSYNÓW CUP wystąpiło 12 drużyn, oprócz dwóch ekip go-
spodarzy z KS SEMP, zagrały: Legia Warszawa, Pogoń Szczecin,
Śląsk Wrocław, Cracovia, Widzew Łódź, Arka Gdynia, Polonia War-
szawa, Stadion Śląski Chorzów, Jagiellonia Białystok oraz białoru-
ski FK Mińsk. Turniej rozgrywany był już po raz osiemnasty. Od lat
jest ważnym sprawdzianem i możliwością porównania umiejęt-
ności młodych piłkarzy z akademii prowadzonych przez kluby ze
ścisłej krajowej czołówki.

Organizatorem URSYNÓW CUP jest KS SEMP. Patroni instytu-
cjonalni: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Mazowiecki Zwią-
zek Piłki Nożnej. Partner główny: Lotnisko Chopina w Warszawie.
Sponsorzy: m. st. Warszawa, Zina, SpaceFactory, TT Bud, Start Ho-
tel Aramis. Patroni medialni: TVP3, RDC, Piłka Nożna, Passa, Ha-
loUrsynów. A L

Dookoła Wojtek 1951-2017!

URSYNÓW CUP 2018

Ursynowski fenomen – 24 lata na siatkarskiej mapie Polski
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CCHHWWIILLÓÓWWKKII,, pożyczki, kredyty
na dowód. Tel.: 577 668 566

KKRREEDDYYTTYY BBAANNKKOOWWEE
wwwwww..pprroocceessuujj..ppll

888877 888877 555599

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

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy, sre-
bra, platery, odznaczenia, szable,
książki, pocztówki, 601 336 063

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY GRAMOFONO-
WE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 509 548 582

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

22 649 40 27, 691 502 327

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA bliźniak 70 lub
120 m2 Zalesie D. centrum, 
601 330 079 

DDZZIIAAŁŁKKĘĘ 1000m2 pod
Konstancinem, Słomczyn 
501 068 255

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 800 - 1200
m2, Prażmów, 602 770 361

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-budowla-
ne, leśne, Prażmów, 
602 770 361

KKAAWWAALLEERRKKII lub małego miesz-
kania na Ursynowie szukam do
wynajęcia, 506 063 818

WWYYNNAAJJMMĘĘ  HHAALLĘĘ 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów, 
602 77 03 61 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie 
sprzeda tematy:

Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.

Tel.: 601 720 840

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 7700 mm22,, apartament, kamieni-

ca, 601 720 840
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

piękny apartament, kamienica 
z 1938 r., 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

! JJóózzeeffoossłłaaww,, 3 pok.70 m2,, 
taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, 120 m2, 4 pok.,
dwa poziomy, ogródek, dobra cena
425 tys.zł, 601 720 840

!KKaabbaattyy,, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś. 
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł, 
601 720 840

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

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

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

!UUrrssyynnóóww, 2 pok. 56 m2, do wej-
ścia, dobry standard, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł, 
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 58 m2, 2 pok. 
530 tys.zł,, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 90 m2, 3 pok. 
950  tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny pentho-
use z tarasem 100 m na dachu, 
cisza, spokój,  1 mln 700 tys. zł - 
do neg., 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, 

WWiillaannóóww,, PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. ZZaa-
pprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 75 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki, od-
dzielny garaż na 2 samochody, sta-
rodrzew, piękna okolica 
c. 1 milion 490 tys. zł., 
601 720 840

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

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,, 

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

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

-przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

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

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

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2, wszyst-
kie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, 75 m2, lokal han-

dlowy okolice Nowego Światu, 
c. 8700 zł/m-c, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje, 
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do 
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,  Warszawa,

dobry standard z parkingiem na 75
samochodów,  601 720 840, możli-
wość kupna 1/2 biurowca

! 440000 mm22, lokal na każdą dzia-
łalność: sklep, dom weselny, budy-
nek wolnostojący z parkingiem
przy dużej arterii komunikacujnej,
Warszawa, 601 720 840 

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice 
Nowego Światu, c. 1 mln.400 
tys. zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm 85 m2 lokal do wy-
najęcia, świetny punkt na gastro-
nomię, pozwolenie na alkohol lub
inną działalność, 601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal handlo-
wy 90 m2 z witryną, stan dewelo-
perski, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do 
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840

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

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do wynaję-
cia lub sprzedaży, 601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

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

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń 
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ w biurze
rachunkowym na Ursynowie w
zakresie pełnej rachunkowości,
oraz asystenta księgowego 
666 664 482

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjerkę lub 
podnajmę stanowisko, 
501 143 827

DDJJ-WWOODDZZIIRREEJJ,, 
PPRROOWWAADDZZEENNIIEE WWEESSEELL.. 
BBooggaattee ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee,, 

tteell.. 550011 112277 994422

AANNTTEENNYY TV SAT..  Profesjonal-
ne usługi RTV. Zadzwoń 
501 700 315

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków 
szybko, tanio, solidnie, 502 053 214 

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków, 
poddaszy, malowanie elewacji –
kilkunastoletnie doświadczenie
501 624 562

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

FFRRYYZZJJEERR,, MODNE STRZYŻE-
NIE, STYLIZACJA, przy metrze Po-
le Mokotowskie, 720 800 136,
www.annjuliette.pl

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

SSZZAANNUUJJMMYY WWSSPPOOMMNNIIEENNIIAA
Kopiowanie kaset VHS 

na płyty DVD, 
502 288 514

MMAALLOOWWAANNIIEE,, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE,, hydraulika, 

remonty, 501 050 907

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPiieellęęggnnaaccjjaa drzew i krzewów,
wycinka, faktura 604 401 161

PPrraallnniiaa ddyywwaannooww 795 042 082
mypierzemy.pl

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane, 
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREENNOOWWAACCJJAA mebli 
510 266 143

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

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO 505 935 627
ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty, 

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia, Espe-
ral, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79

DDOOMM OOPPIIEEKKII, Piaseczno, 
601 870 594, 781 287 396 

LLEEKKAARRSSKKIIEE WWIIZZYYTTYY 
domowe oraz EKG, USG, Holter,

pobranie krwi w domu. 
Tel. 22 831 86 69; 609 373 790
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

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

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. 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

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

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje TTeerreessaa MMaarrcciinniiaakk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 1144 ssttyycczznniiaa-
-ppiiąątteekk,, 1188 ssttyycczznniiaa:: wznawia-
nie kolejno bezpłatnych warsz-
tatów artystycznych dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, w
tym seniorów (uwaga: warszta-
ty bębniarskie dla dzieci i mło-
dzieży nie będą kontynuowa-
ne, za to warsztaty bębniarskie
dla dorosłych, w tym seniorów
będą prowadzone w dwóch
grupach – w środy, w godz.
17.00-18.00 i 18.15-19.45).
Ilość miejsc na wszystkich
warsztatach jest ograniczona.
Szczegóły na miejscu i na stro-
nie www.domsztuki.art.pl (za-
kładki: aktualności i zajęcia
bezpłatne).*

ŚŚrrooddaa,, 1166 ssttyycczznniiaa,, 1188..0000:: wy-
dawanie bezpłatnych kart wstę-
pu na:

- spektakl dla dzieci „Ucieczka
z piórnika” (Teatr Za Daleki w
Domu Sztuki, niedziela, 

2200 ssttyycczznniiaa,, 1166..0000))**;; - kon-
cert „Marek Majewski i jego go-
ście” z udziałem Krzysztofa
Daukszewicza (poniedziałek, 21
stycznia, 19.00)*

NNiieeddzziieellaa,, 2200 ssttyycczznniiaa:: „W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim” – film „Zabawka” (Polska
1933, reż. Michał Waszyński).
Wstęp wolny.*

ŚŚrrooddaa,, 2233 ssttyycczznniiaa,, 1188..0000::
wydawanie bezpłatnych kart
wstępu na spektakl dla doro-
słych „Rewolucja balonowa.
Portret pierwszego demokra-
tycznego pokolenia” (Teatr
Za Daleki w Domu Sztuki,
niedziela, 27 stycznia,
19.00).*

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa zdjęć artystycz-
nych wykonanych telefonami
komórkowymi pt. „PhotoPho-
ne Art 4”. Wstęp wolny.

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

1188 ssttyycczznniiaa ((ppiiąątteekk)) 22001199 rr..
ggooddzz.. 1188,,0000 “Akustycznie NIE-
MEN in memoriam - 15 rocznica
śmierci” Radek Świderski z ze-
społem. Zaproszenia do odbioru
w DK Imielin od 16.01. od godz.
18,00

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

1155 ((wwttoorreekk)),, ggooddzz.. 1188..0000 -
Spotkanie autorskie KONIZMY -
czyli jak koń opanował język pol-
ski. Spotkanie z autorką książki
Ulą Kowalczuk. Wstęp wolny

1199 ((ssoobboottaa)),, ggooddzz.. 1188..0000 -
Koncert z cyklu Dawnych wspo-
mnień czar MAŁA ORKIESTRA
DANCINGOWA Obowiązują
wejściówki (wydawane będą od
16.01. od godz. 18.00) 

2200 ((nniieeddzziieellaa)),, ggooddzz.. 1122..0000 -
Koncert z cyklu Bliżej klasyki dla
dzieci PRZYSZŁA JUŻ PORA NA
ZABAWĘ W RYTM
ROCK’N’ROLLA. Wstęp wolny

2244 ((cczzwwaarrtteekk)),, ggooddzz.. 1199..3300 -
Koncert z cyklu Jazz w NOK
GŁOSY Z BEDNARSKIEJ vol. 5 .
Obowiązują wejściówki (wyda-
wane będą od 16.01. od godz.
18.00)

DDzziieellnniiccoowwyy 
OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy UUrrssyynnóóww

uull.. KKaajjaakkoowwaa 1122BB 
tteell.. 2222 112255 5566 0033

Zapraszamy na dwudniową
imprezę finałową. Już w sobotę
12.01 rozpoczynamy serią kon-
certów. Od godziny 15:00 na
scenie DOK Ursynów zagrają My

Own Wasteland, Hope, Tomasz
Chyła Quintet, Witek Muzyk Uli-
cy, Carrantuohill. W niedzielę
13.01 zapraszamy na wspólne
ćwiczenie jogi z Joga Milano, po-
kazy medyczne, przedstawienie
dla dzieci Bajkomat, pokazy
sztuk walki, spektakl teatralny
dla dorosłych Eksperyment
Kompanii Teatralnej Mamro, po-
kaz taneczny Mandaryna Dance
Studio, warsztaty plastyczno-ar-
tystyczne z Rysownią, występ
dzieci z ze szkół, przedszkoli i
programów TV oraz wiele in-
nych atrakcji, na które serdecz-
nie zapraszamy!

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1100..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka Burgundii i Niderlandów
w XV wieku pt.: „Rysunki mi-
strzów niderlandzkich”

1155..0011 –– wwttoorreekk – spotkanie
z prof. Krzysztofem Mrowce-
wiczem w cyklu Od Giotta do
Tycjana: historie malarzy, hi-
storie obrazów pt.: „Apoteoza
cielesności – bujny świat Ru-
bensa”

1177..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Historia Ameryki Pół-
nocnej pt.: „Wojna o niepodle-
głość USA”

2222..0011 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kul-
tury XX wieku pt.: „Anna i Jaro-
sław Iwaszkiewicz: trudne
związki, przyjaźń, twórczość i
proza życia codziennego”

2244..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Izabellą Rusinową w cy-
klu wieczorów czwartkowych
pt.: „Przywódcy emigracji poli-
stopadowej” 

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

Niniejszym składam doniesienie do Straży Miejskiej o przykładne ukaranie „właści-
ciela” warszawskiego metra za zaniechanie w dniu 5 stycznia 2019 r. (godz. 10.00)
obowiązku odśnieżenia schodów prowadzących z metra Stokłosy na ulicę Grażyny Ba-
cewicz. Stan oblodzenie tych schodów obrazują załączone zdjęcia.

Dla kontrastu pokazuję (zdjęcia), że schody na ul. Bacewiczówny należące do SBM Stokłosy w
tym dniu o ww. godzinie były porządnie odśnieżone.  Można? Można! Tylko trzeba mieć trochę wy-
obraźni o skali utrudnienia dla pieszych (seniorów!).

Nadmieniam, że to nie pierwszy przypadek zaniedbań metra w tym miejscu. Taki fakt powinna do-
strzec także Straż Miejska?

W i e l o l e t n i  m i e s z k a n i e c  u l  Z W M
S ł a w o m i r  L i t w i n

List � List � List � List � List � List � List

Zaśnieżone i niebezpieczne metro...
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