
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

12 marca 2015        czasopismo bezpłatne Nr 10 (749)

Szukanie winnych

Czyt. str. 4

Czyt. str. 8 i  9



2

J ak wiele zmieniło się w me-
diach w porównaniu z okre-
sem PRL, kiedy niemal

wszystkie ówczesne publikatory
śpiewały na tę samą nutę i w tej
samej tonacji! Dziś nie ma już –
na szczęście – zgodnego chóru, jest
za to medialny jazgot, w którym
dosyć trudno odróżnić, kto akurat
fałszuje. Bo chociaż „wszyscy Pola-
cy to jedna rodzina”, to jednak w
tym chórze nawet w kwestiach
oczywistych nie ma harmonii, co
jest konsekwencją zasady: każdy
wuj na swój strój.

Z„Gazety Wyborczej”, a także
z komentarzy stacji radiowej
Tok FM dowiaduję się, że bo-

daj przez tysiąc lat nie było w Polsce
tak dobrze, miejsc pracy przybywa,
kraj staje się powoli – jeśli już nie
gospodarczym tygrysem – to przy-
najmniej gospodarczym orłem, a w
każdym razie prymusem w skali
kontynentu. Na dodatek Donald
Tusk pozostaje jakby świeckim pa-
pieżem i tym tylko różni się od ko-
ścielnego oryginału, że Franciszek
niemal codziennie popisuje się bły-
skotliwymi wypowiedziami, nasz
premier kieruje się natomiast zasa-
dą: milczenie jest złotem. 

P odbudowany informacjami
ze wspomnianych mediów
chciałbym co wieczór kłaść

się spać ze spokojną głową i rano
wypinać dumnie pierś, mając świa-
domość, że wreszcie spełni się ży-
czenie byłego ojca narodu Edwarda

Gierka, żeby Polska rosła w siłę, a
ludziom się żyło dostatniej. Ale nic
z tego. Diabeł mnie zawsze podku-
si, żeby zapoznać się z opiniami
obozu politycznych malkontentów.
No i komentarze w „Gazecie Pol-
skiej”, „Naszym Dzienniku” albo
portalu „wPolityce.pl” i tygodniku
„wSIECI” przekonują mnie, iż Pol-
ska się wali, rozwody i stosowanie
metody zapłodnienia in vitro nisz-
czą zdrowy trzon społeczeństwa, a
tak w ogóle, to strzeż się ciąży, gen-
der krąży... Na domiar złego władze
Rzeczypospolitej nie umieją ostro
postawić się Ruskim, którzy lada
dzień – niczym w styczniu 1945 –
wkroczą do Warszawy, po drodze
zatrzymawszy się tylko na krótki
popas w staropolskim wojewódz-
twie kijowskim, w którym – nieste-
ty – niemasz już wojewody Stani-
sława Lubomirskiego. 

W yłowiłem z sieci smako-
wity felietonik Jacka
Karnowskiego, krytyka

obecnego reżimu, który jego zda-
niem niewątpliwie prowadzi Polskę
do zguby. Po tak smutnej lekturze
zadumałem się wielce, bo redak-
tor uświadomił mi, że senatorowie
PO i PSL „sprzedali sumienia”, po-
pierając konwencję o zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i tym sa-
mym wydali nie tylko swoje dzieci
i wnuki (dlaczego akurat tę część
społeczeństwa?) w ręce agresyw-
nej lewicy, która każe nawet chłop-
com nosić sukienki i malować pa-
znokcie. Straszne to, po prostu
straszne. Karnowski wzmógł swo-
imi słowami moją czujność i od te-
go momentu już codziennie będę
sprawdzać, czy ukochany wnuk
przypadkiem nie wdziewa sukien-
ki i nie lakieruje pazurów. 

Bardzo też będę pilnować, że-
by agresywna lewica nie po-
rwała któregoś dnia całej

trójki moich wnucząt, odcinając

ich od prawd naukowych, zawar-
tych w katechizmie. A jeśli chodzi
o lewicową indoktrynację młodych
umysłów, to najwyższy czas ją po-
wstrzymać. Pewnie o wiele lepszym
wyjściem byłoby powierzenie dzia-
twy arcybiskupom Juliuszowi Pa-
etzowi i Józefowi Wesołowskiemu,
którzy każdemu nastolatkowi na-
prostowaliby choćby najbardziej
skrzywiony kręgosłup moralny, a o
potrzebie wychowania w trzeźwo-
ści przekonałby nieletnich biskup
Piotr Dwa i Pół Promila Jarecki
wespół z bynajmniej nie małolitra-
żowym przez lat wiele abp Sławo-
jem Leszkiem Głódziem – jako naj-
prawdziwsze fachury. 

N o cóż ,ilu Polaków, tyle od-
rębnych zdań. Zapoznając
się zatem z opiniami poli-

tycznych, ekonomicznych, medial-
nych i duchowych autorytetów,
przeciętny obywatel Rzeczypospo-
litej nie będzie wiedział na czym
stoi. Tym bardziej, że prawie za-
milkli ci, którzy stworzyli kiedyś
wspaniały ruch „Solidarności”. A
jeśli nawet nie zamilkli, to się kłó-
cą i skaczą sobie do oczu. Bo jedni
uważają, że gwałtowny przeskok z
gospodarki socjalistycznej do neo-
liberalnej i niemal całkowita likwi-
dacja wielkich przedsiębiorstw
państwowych to był błąd. Inni zaś
wciąż pokrzykują: prywatyzować,

prywatyzować, prywatyzować. Z
dawnych solidarnościowców nie-
zmienne poczucie rzeczywistości i
żyłkę społecznika zachował bodaj
tylko Andrzej Celiński, który może
dziś jedynie westchnąć ciężko: co
nam zostało z tych lat, młodości
pierwszej? 

W kręgu moich przyjaciół
akurat dzisiejszą Pol-
skę – mimo jej wielu

prawnych niedogodności – bar-
dzo się chwali. A że można w na-
szym kraju rozwinąć poważny
biznes, to widać chociażby ze
wzrastającej liczby Polaków w
gronie najbogatszych ludzi świa-
ta. Gdy niedawno jadłem kolację

w towarzystwie pewnego biznes-
mena, podeszła wnuczka i po-
chwaliła się pierwszym miejscem,
które zajęła w turnieju teniso-
wym. Ów biznesmen na to się ro-
ześmiał, mówiąc:to w rywalizacji
sportowej jesteś o wiele lepsza ode
mnie, bo ja byłem jak dotychczas
najwyżej siedemnasty – na liście
najbogatszych Polaków według
„Wprost”...

N o cóż, nie każdy jest ta-
kim pragmatykiem jak
mój, współbiesiadnik.

Prominenci władzy na przykład
mają to do siebie, że jeden na dru-
giego lubi szukać haków. I ta mo-
da schodzi ze szczebli najwyższych
na najniższe. Parę lat temu naj-
większy pyskacz opozycyjnego
stronnictwa w radzie dzielnicy (a
wcześniej gminy) Ursynów Piotr
Guział przejechał się po burmi-
strzu Tomaszu Mencinie (PO), do-
prowadzając nawet do jego dymi-
sji, by wkrótce potem samemu za-
jąć burmistrzowski gabinet. Dziś,
gdy już w tym samym gabinecie
urzęduje kolejny przedstawiciel
Platformy Robert Kempa, platfor-
mersi odpłacają Guziałowi pięk-
nym za nadobne, zarzucając mię-
dzy innymi, że we właściwym cza-
sie nie oddał służbowego laptopa
i dopiero  przyciśnięty do muru, w
końcu go przyniósł, wymonto-
wawszy jednak twardy dysk. Tro-
chę to przypomina odejście byłego
ministra sprawiedliwości Zbignie-
wa Ziobry, gdy dużo się mówiło o
wykasowaniu w komputerach je-
go sekretariatu ważnej korespon-
dencji z prokuraturą, na którą –
jak sam twierdził – nie były wy-
wierane z jego strony jakiekolwiek
naciski. Tylko czy kadencję Gu-
ziała warto oceniać li tylko przez
pryzmat laptopa?
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Nowe inwestycje – budynek mieszkalny, parkingi wielopoziomowe i przedszkole

Dużo dzieje się na Służewie
Dzięki łagodnej zimie na
Służewie nad Dolinką cały
czas trwały prace inwesty-
cyjne. Gołym okiem widać,
że na osiedlu dużo się
dzieje, co wyróżnia je spo-
śród wielu innych war-
szawskich osiedli miesz-
kaniowych.

P rzy ulicy Batuty po-
wstaje w imponują-
cym tempie budynek

przedszkola, finansowany ze
środków własnych Spółdziel-
ni, wypracowanych z dotych-
czasowych inwestycji. Jest to
bardzo ważna inwestycja,
wychodząca naprzeciw pro-
blemowi braku miejsc w
obecnie funkcjonujących
przedszkolach. Budowę roz-
poczęto w październiku ubie-
głego roku, a otwarcie pla-
nowane jest we wrześniu te-
go roku. Trwają starania, aby
placówka miała charakter
publiczny. Realizowany jest
także budynek mieszkalny
przy ul. Mozarta, gdzie bę-
dzie zlokalizowane między
innymi biuro administracji
Spółdzielni i garaż. Będzie to
pierwszy wielopoziomowy
garaż na terenie tego osie-
dla, liczący około 600 miejsc,
z tego ponad 400 miejsc bę-
dzie przeznaczonych dla
mieszkańców okolicznych
budynków (na sprzedaż lub
wynajem).

W opinii Grzegorza
Jakubca, prezesa
Zarządu budowa

garażu przy Mozarta jest waż-
nym przedsięwzięciem, mają-
cym na celu uporządkowanie
problemu parkowania w tej
części osiedla. 

– Garaż przy Mozarta bę-
dzie miał dwie kondygnacje
podziemne i sześć kondygna-
cji nad ziemią. Będzie oto-
czony zielenią, tak aby kom-
ponował się z otoczeniem.
Mamy nadzieję, że po wybu-
dowaniu garażu, samochody
znikną z uliczek, chodników
i trawników, a trafią do funk-
cjonalnego garażu, gdzie bę-
dą stały pod dachem, nadzo-
rowane przez odpowiedni
system monitoringu. Będzie
to idealne rozwiązanie za-
równo dla ich posiadaczy, jak
i dla ogółu mieszkańców.
Dziś parkujące samochody
stanowią nie mały problem,
bo utrudniają przejazd służ-
bom porządkowym, samo-
chodom straży pożarnej czy
też innym, tarasując uliczki
osiedlowe. 

P lany budowy garaży
wielopoziomowych
dla mieszkańców po-

wstały już około dziesięciu
lat temu. Jest to pierwszy z
nich, ale w planach mamy
kolejne. Po wybudowaniu
garażu poprawią się nie tyl-
ko warunki komunikacyjne
na osiedlu, ale też w znacz-
nym stopniu podniesie się
poziom bezpieczeństwa –
przekonuje prezes Grzegorz
Jakubiec w wypowiedzi dla
„Passy”. 

W niedalekiej przy-
szłości, w kolejnej
inwestycji przy

al. KEN, Spółdzielnia planu-
je wybudować także po-
mieszczenia na potrzeby
przychodni zdrowia dla
mieszkańców osiedla. Na ten

cel zostanie przeznaczonych
ponad 1000 m kw. na parte-
rze projektowanego budyn-
ku. W Spółdzielni zaczęto
także myśleć o dziennym do-
mu opieki dla seniorów, któ-
rzy nierzadko mają proble-
my z poruszaniem się czy z
przemieszczaniem samo-
dzielnie. Obecnie trwają
konsultacje mające na celu
wsparcie tej inicjatywy. Du-
żo mówi się o potrzebie bu-
dowy takich obiektów, za-
równo w Unii Europejskiej,
jak i u nas w kraju. 

Być może ta nowator-
ska inicjatywa Spół-
dzielni znajdzie

wsparcie, na jakie bez wątpie-
nia zasługuje. Obecnie Spół-
dzielnia aktywnie wspiera po-
trzeby osób starszych, włącza-
jąc się między innymi w pro-
gram „Tacy Młodzi 50+”, re-
alizowany w Służewskim Do-
mu Kultury.

P lanowane jest rów-
nież stworzenie miej-
sca do aktywnej re-

kreacji w części centralnej
osiedla, w sąsiedztwie budyn-
ków Mozarta 6, Bacha 10a, i
Bacha 12. Będzie to miejsce
do uprawiania łagodnej for-
my sportu np. siatkówki, ale
rekreacyjnie, a nie stricte
sportowo. Największą atrak-
cją ma być fontanna, wokół
której zostaną rozmieszczo-
ne ławki. Będzie tam też
otwarta, zewnętrzna siłow-
nia i urządzenia do rekreacji.
Spółdzielnia planuje przezna-
czyć na tę inwestycję teren
około 1,5 hektara, przy czym
jej realizacja planowana jest
na 2016 rok. 

– Chcemy, aby było to miej-
sce, gdzie mieszkańcy w róż-
nym wieku będą mogli się
zrelaksować. Gdzie będzie
można posiedzieć na ławce,
czy też na trawie. Nie będą
tam wpuszczane psy. Cały te-

ren będzie ogrodzony, utrzy-
mywany w czystości, monito-
rowany. Taki obiekt podniesie
niewątpliwie standard życia
mieszkańców, na pewno umi-
li czas wielu z nich – mówi
prezes Grzegorz Jakubiec,
który w dalszej wypowiedzi
przybliża także plany Spół-
dzielni dotyczące remontów
placów zabaw.

– Placów zabaw mamy
czternaście. Po kilku latach
intensywnej eksploatacji
przez liczne grono najmłod-
szych, wymagają już wymia-
ny części urządzeń. Dlatego
zastąpimy je nowszymi i bar-
dziej bezpiecznymi. Będą też
bardziej przyjazne i lepiej do-
stosowane do potrzeb dziec-
ka, w większym stopniu będą
stymulowały jego rozwój. Nie
mamy danych dotyczących
liczby wszystkich dzieci na
naszym osiedlu, ale obserwu-
jąc dotychczasowe place za-
baw można stwierdzić, że są
one stale oblegane. Świadczy
to o dużej potrzebie inwesto-
wania w place zabaw. Był
czas, że na terenie spółdziel-
ni dzieci było dużo mniej. Te-
raz daje się zauważyć wyraź-
ny wzrost. To niewątpliwie
optymistyczny wskaźnik, ale
też wymaga od nas odpo-
wiednich działań, żeby wyjść

naprzeciw potrzebom naj-
młodszych i ich rodziców.
Stąd potrzeba inwestowania
w nowe mieszkania, w przed-
szkola, place zabaw, kulturę,
opiekę zdrowotną. Chcemy
oddać do dyspozycji naszych
mieszkańców przedszkole
publiczne, w którym za przy-
stępne dla każdej kieszeni
pieniądze będą mogli zosta-
wić swoje dzieci. Zależało
nam przy tym, żeby było to
przedszkole publiczne, a nie
prywatne. Realizacja tych
wszystkich ambitnych celów
nie byłaby możliwa bez środ-
ków finansowych.

– Sytuacja naszej spółdziel-
ni jest dobra, jeśli chodzi o fi-
nanse – mówi zastępca pre-
zesa, Janusz Przewłocki. Na
koniec roku mieliśmy ponad
30 mln zł na koncie. Te środ-
ki są potrzebne, by realizo-
wać plany remontowe i inwe-
stycyjne. Zapewnia nam to
bardzo dobrą płynność finan-
sową. Jeżeli chodzi o zadłu-
żenia w opłatach od lokali
mieszkalnych to te zadłuże-
nia znacznie zmalały. Wyno-
szą około 4 procent należ-

nych przychodów – dość niski
poziom. Jest to około 1 mln
300 tys. zł. Plany, które za-
kładaliśmy, zrealizowaliśmy
w całości. W dalszej perspek-
tywie mamy realizację kilku
nowych inwestycji, między
innymi budynek na rogu ul.
Puławskiej i Wałbrzyskiej. Bę-
dzie to budynek mieszkalny z
wydzielonymi obiektami
usługowymi. Obecnie miesz-
czą się tam m.in. Mokpol i
McDonald’s. Docelowo znaj-
dą się one w nowo wybudo-
wanym obiekcie. Będą tam
również inne usługi i garaże
podziemne. Nowe realizuje-
my na obrzeżach osiedla. Za-
chowamy wszystkie dotych-
czasowe tereny zielone, które
są chlubą naszej Spółdzielni.
Chcę podkreślić, że dzięki
pieniądzom z inwestycji mo-
żemy utrzymywać na bardzo
niskim poziomie opłaty na
fundusz remontowy. Równie
istotne jest to, że każda zre-
alizowana inwestycja to ko-
lejne doświadczenia, które są
dla nas bardzo ważne. Poja-
wiają się nowe technologie,
nowe rozwiązania. To wszyst-
ko wzbogaca nasza wiedzę i

poszerza możliwości rozwoju
– kończy zastępca prezesa,
Janusz Przewłocki.

– Wykorzystujemy te do-
świadczenia również po to –
dodaje prezes Grzegorz Ja-
kubiec – aby rozszerzyć na-
szą działalność. Planujemy
w najbliższym czasie wyjść
z ofertą zarządzania wspól-
notami mieszkaniowymi. Bę-
dzie to rodzaj usług, do któ-
rych jesteśmy bardzo dobrze
przygotowani. Mamy w tej
dziedzinie profesjonalną
wiedzę i ogromne doświad-
czenie. Nasza Spółdzielnia
to olbrzymi organizm, a fakt
że potrafimy zarządzać nim
skutecznie świadczy najle-
piej o naszych możliwo-
ściach i kompetencjach. Naj-
lepszą rekomendacją dla nas
są opinie naszych mieszkań-
ców, którzy wykupują w no-
wych inwestycjach mieszka-
nia dla członków swoich ro-
dzin. Ta wysoka ocena na-
szej działalności nie bierze
się znikąd. Jest poparta pra-
cą, która przynosi wymierne
wyniki.
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Ostatnia sesja Rady Dziel-
nicy Ursynów to kolejna
kłótnia, tym razem o
szczegóły związane z wy-
konaniem budżetu za
ubiegły rok. Ostry kon-
flikt w łonie rady twa i
trudno przewidzieć, kiedy
radni zaczną wreszcie de-
batować w sposób meryto-
ryczny. 

Okazuje się, że poprzedni za-
rząd dzielnicy pod wodzą bur-
mistrza Piotra Guziała (koalicja
Nasz Ursynów – PiS) wykonał
plan dochodów aż w 119,5 proc.
Duży udział ma w tym fakt prze-
kształcenia użytkowania wieczy-
stego gruntu pod KEN Center
Leclerc we własność, co zaowo-
cowało wpływem do dzielnico-
wej kasy 23 mln zł. Dzielnica jed-
nak krótko cieszyła się dodatko-
wym dochodem. Prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz wy-
dała specjalne rozporządzenie,
na mocy którego 23 mln zł prze-
jął skarbnik miasta. Ursynów do-
brze wypadł również w ściąga-
niu należności. Dział załącznika
budżetowego “Kary i grzywny”
został zrealizowany na poziomie

ponad 800 proc., natomiast plan
dochodów wykonano w 94,5
procentach.

Mimo to na posiedzeniu rady
daleko było do samozadowole-
nia. Pyskówka osiągnęła apo-
geum podczas podsumowania
realizacji wydatków na inwesty-
cje. Burmistrz Robert Kempa po-
informował, że poprzedni zarząd
dzielnicy zdołał wydać zaledwie
46,8 proc. środków zaplanowa-
nych na inwestycje. Podał przy-
kłady finansowej obstrukcji. Na
przebudowę ul. Baletowej prze-
znaczono w budżecie 3,5 mln zł,
zdołano wydać zaledwie 2,4 tys.
złotych. Na zmodernizowanie ul.
Pileckiego było w budżecie 7,58
mln – wydano tylko 348 tysięcy.
Natomiast rekultywacja jezior-
ka Księży Staw miała kosztować
1 mln zł, ale zdołano wydać na
ten cel jedynie 3,5 tysiąca. 

Radni opozycji odpierali za-
rzuty, zrzucając winę za taki stan
rzeczy na władze miasta. – Te
trzy inwestycje były z niewiado-
mych powodów blokowane
przez urzędników miejskich –
tłumaczył Paweł Lenarczyk,
przewodniczący klubu radnych

“Nasz Ursynów”. – Wielokrotnie
sygnalizowaliśmy, że są proble-
my z wydatkami na realizację
tych inwestycji, ale miasto po-
zostawało głuche na nasze sy-
gnały. Lenarczyka poparła Ka-
tarzyna Polak, szefowa klubu
radnych PiS: – To był rok wybor-
czy i miasto z dużymi oporami
godziło się na przesuwanie środ-
ków, szczególnie na Ursynowie.
W poprzednich latach notowali-
śmy bardzo wysokie wykonanie
budżetu inwestycyjnego. Kon-
trowali burmistrz Kempa i Ry-
szard Zięciak (PO): – Opowia-
dajcie bajki, że “złośliwe miasto”
nie pozwalało przesuwać środ-
ków – drwił Zięciak. – To było
po prostu złe planowanie, a jed-
nym z zadań zarządu dzielnicy
jest przewidywanie różnych sy-
tuacji – dodał obecny burmistrz.

Głosami koalicji radni odrzu-
cili sprawozdanie z wykonania
budżetu dzielnicy Ursynów za
rok 2014. Można się było tego
spodziewać, bo na Ursynowie
rozgrywka polityczna wciąż po-
zostaje czynnikiem dominują-
cym w działalności samorządu.

P e t e

Na Ursynowie rokrocznie brakuje kilku-
set miejsc w przedszkolach. Poprzednie
władze dzielnicy w kadencji 2010-2014 r.
stworzyły ich 561, kolejne miała zapew-
nić budowa przedszkola przy ul. Tanecz-
nej. Niestety, w trakcie jej realizacji oka-
zało się, że jeszcze przed przysłowiowym
„wbiciem łopaty” przedszkole zostanie
wybudowane, ale to „wbicie łopaty” na-
stąpi z opóźnieniem. Może ono wynieść
nawet 1,5 roku z powodu błędu  w planie
zagospodarowania przestrzennego,
uchwalonego przez Radę Warszawy. 

Gdy ta informacja została przedstawiona opinii
publicznej, natychmiast rozpoczęło się szukanie
winnych. Stronnicy nowej koalicji PO-IMU,
która obecnie rządzi naszą dzielnicą
prześcigali się w ich wskazywaniu.
Oczywiście padło na poprzednią
ekipę, która faktycznie przygoto-
wywała tę inwestycję – na za-
rząd i radnych. W odróżnie-
niu od tych opinii, nie zamie-
rzam nikogo wskazywać
palcem, ani nikogo bronić,
gdyż uważam, że został po-
pełniony błąd systemowy,
który po raz kolejny udo-
wadnia, że procedury i cen-
tralizm ustroju m. st. Warsza-
wy nie sprzyjają sprawnemu
przeprowadzaniu procesu in-
westycyjnego. Jednym z jego ele-
mentów jest uchwalanie planów
zagospodarowana przestrzennego i
wydawania decyzji lokalizacyjnych. Mimo
wielopoziomowej procedury uchwalania planu
(opiniowania, uzgadniania, zgłaszania uwag) nikt
nie wychwycił niespójności projektu planu zagospo-
darowania przestrzennego z wydaną decyzją o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Za prowadzenie procedury planistycznej w m.
st. Warszawa w pełni odpowiada Biuro Architek-
tury i Planowania Przestrzennego podległe prezy-
dentowi stolicy, a plany uchwala Rada Warszawy,
dzielnica jedynie je opiniuje. Dla obszaru, w któ-
rym ma powstać przedszkole był przygotowywa-
ny plan zagospodarowania przestrzennego Za-
chodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Polecz-
ki. W czasie jego procedowania w sierpniu 2013
r. dzielnicowy Wydział Architektury i Budownic-
twa wydał decyzję lokalizacyjną dla budowy
przedszkola przy ul. Tanecznej. Została ona wysła-
na do Biura Architektury, pracujące nad zapisami
projektu planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Mimo, iż ta decyzja została przekazana mniej
więcej rok przed uchwaleniem planu (sierpień
2014), nie uwzględniono jej w projektowanym
planie. Wydana przez ten sam urząd decyzja nie
została skonsumowana przez planistów samego

urzędu. Powody tego zaniedbania są niejasne. Co
do zasady planiści powinni otrzymywać aktualne
decyzje lokalizacyjne i uwzględniać je w projek-
tach planu. Po to wydział dzielnicowy przekazu-
je je do miejskiego ratusza. 

Przed uchwaleniem, Rada Dzielnicy opiniowała
plan (czerwiec 2014 r.) i nie wychwyciła tej niespój-
ności. Nie wychwyciło jej także Biuro Architektury,
Komisja Ładu Przestrzennego i sama Rada Warsza-
wy (zdominowana przez radnych PO), która uchwa-
liła plan. Pełniłem wtedy funkcję przewodniczące-
go dzielnicowej komisji architektury i ta komisja
również zaopiniowała plan pozytywnie, jak i sama
Rada Dzielnicy (praktycznie jednomyślnie, czyli
radni PO, NU i PiS). Zrobiliśmy tak, dlatego, iż rad-

ni nie otrzymują decyzji administracyjnych, ja-
ką jest np. wydanie decyzji lokalizacyjnej,

ponieważ nie są stroną . Radni nie
wiedzieli o tej rozbieżności, gdyż

nie została ona zgłoszona przez
Biuro i Wydział Architektury.

Gdyby ona została nam
przedstawiona, oczywiście
zaakcentowalibyśmy to w
swojej opinii. 

Niech ten tekst stanowi
odpowiedź na nieprawdzi-
we i nierzetelne informacji.
Jako „Nasz Ursynów” wi-

dząc problem systemowy po-
prosiliśmy naszych radnych o

zgłoszenie wniosku, by na eta-
pie opiniowania i zgłaszania

uwag do projektów mpzprzestrzen-
nego przez komisję zajmującą się spra-

wami architektury był obowiązek przed-
stawiania przez zarząd dzielnicy informacji w za-
kresie aktualnych decyzji lokalizacyjnych pod kątem
sprawdzenia, czy zapisy projektu planu są zgodne
z warunkami tych decyzji. Z niezrozumiałych po-
wodów radni koalicji PO-IMU odrzucili ten wnio-
sek. Moim zdaniem niesłusznie, gdyż była to pró-
ba ulepszenia systemu. Z takich sytuacji, która mia-
ła miejsce w przypadku przedmiotowego planu i in-
westycji, trzeba przecież wyciągać konstruktywne
wnioski, aby błędy systemowe wyeliminować. 

Mimo tego zamieszania, jako „Nasz Ursynów”
mamy nadzieje, że w przyszłości takie jak wyżej
opisana sytuacja nie będą się powtarzały i że zarzą-
dowi dzielnicy uda się zrobić wszystko aby przywró-
cić zadanie inwestycyjne dotyczące budowy przed-
szkola na ścieżkę szybkiej realizacji i poszukać jak
najlepszych rozwiązań w tej kwestii. Realizacja tej
inwestycji, a także każdej innej związanej z oświa-
tą, jest niezwykle ważna i na pewno dla „Naszego
Ursynowa” będzie traktowana priorytetowo. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i  
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  w  l a t a c h  2 0 0 2 - 2 0 1 4

„ N a s z  U r s y n ó w ”
w w w . s k u b i s z e w s k i . w a w . p l  

Miało być tak pięknie – nowo-
czesne przedszkole dla 175 dzie-
ci w dynamicznie rozwijającej
się części Ursynowa. Ówczesny
burmistrz Piotr Guział postawił
wielką tablicę informacyjną z
kolorowym zdjęciem, datą
20.12.2015 r. oraz oczywiście ze
swoim nazwiskiem. 

Niestety, póki co, to właśnie ta tabli-
ca jest jedynym elementem nowego
przedszkola przy Tanecznej. A wszyst-
ko przez „zapominalstwo” Piotra Gu-
ziała i jego zastępców, a także radnych
poprzedniej kadencji.

Konkretne prace nad realizacją
przedszkola rozpoczęły się w 2013 ro-
ku, między innymi za sprawą wydanej
w sierpniu decyzji lokalizacyjnej. Ze
starego budynku przeniesiono dzieci
do gimnazjum na ul. Wokalnej, a
dzielnica ogłosiła przetarg i wyłoniła
projektanta oraz wykonawcę przyszłe-
go budynku przedszkola. W tym sa-
mym czasie prowadzone były prace
nad planem zagospodarowania prze-
strzennego, obejmującego między in-
nymi właśnie działkę z przedszkolem.
Pierwsze wyłożenie planu miało miej-
sce w lutym 2012 roku, z terminem
zgłaszania uwag do 6 kwietnia. Pro-
jekt planu zakładał ograniczenie dłu-
gości elewacji budynków w tym rejo-
nie do 20 metrów. Choć ówczesny
przewodniczący Rady Dzielnicy Lech
Królikowski (Nasz Ursynów), a także
burmistrz Piotr Guział, zgłosili szereg
uwag, żadna z nich nie dotyczyła

wspomnianego warunku. Po
uwzględnieniu uwag projekt został
ponownie wyłożony 22 maja 2013 ro-
ku, wciąż z ograniczeniem długości
fasady przyszłego przedszkola do 20
m. Termin składania uwag minął 24
lipca – ponownie sporo uwag wniósł
burmistrz Guział, jednak żadna z nich
nie dotyczyła terenu przedszkola na
Tanecznej. W kontekście wydanej rap-
tem parę tygodni później decyzji loka-
lizacyjnej, sprzecznej z planem zago-
spodarowania, widać zupełny brak
koordynacji działań urzędu.

Jednak nawet to „zapominalstwo”
można było naprawić, ponieważ przed
uchwaleniem planu opiniuje go Rada
Dzielnicy. I choć minął prawie rok od
wyłożenia – plan przesłano do dzielni-
cy w maju 2014 roku – wciąż nikt z rad-
nych nie dopatrzył się ewidentnej
sprzeczności między projektem przed-
szkola a założeniami przestrzennymi.
Na sesji 17 czerwca Rada Dzielnicy Ur-
synów przyjęła proponowany projekt
zakładający ograniczenie długości fa-
sady, co uniemożliwiało realizację
przedszkola na Tanecznej w planowa-

nym kształcie. Co więcej – na tej samej
sesji wiceburmistrz Piotr Machaj (Nasz
Ursynów) z dumą poinformował rad-
nych o podpisaniu umowy na zapro-
jektowanie i wybudowanie przedszkol-
nej placówki!

Niestety, dopiero w grudniu ubiegłe-
go roku władze dzielnicy odkryły, że za-
mówiony projekt architektoniczny przed-
szkola (o wartości ponad 100 tys. zło-
tych!) jest niezgodny z przyjętym wcze-
śniej przez Radę planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Efektem tego jest
potrzeba wprowadzenia zmian w pla-

nie poprzez uchwalenie tzw. „mikropla-
nu”, co opóźnia cały proces budowy
przedszkola o ponad rok. A wystarczyło,
żeby przed podjęciem decyzji nasi radni
oraz członkowie Zarządu bardziej wni-
kliwie wszystko sprawdzili. Niestety, jak
to zazwyczaj bywa – mądry Polak po
szkodzie...

Nasi drodzy rajcy wciąż miewają pro-
blemy z pamięcią. Reprezentująca Nasz
Ursynów radna Katarzyna Niemyjska
„zapomniała” wpisać do oświadczenia
majątkowego udziałów w spółce, opie-
wających na – bagatela – 195 000 zło-
tych. Dopiero po dziennikarskim zapy-
taniu złożyła stosowne uzupełnienie.
Podobnie zresztą obecny radny miejski
Piotr Guział, który „zapomniał” o zwró-
ceniu służbowego laptopa i tableta. Co
więcej, „zapomniał” też o dysku twar-
dym, który został wymontowany z kom-
putera w gabinecie burmistrza Ursyno-
wa, podobno tuż po wyborze Roberta
Kempy na to stanowisko. Zapominal-
skich mamy radnych. Oczywiście, moż-
na zrozumieć, że przy dzisiejszym tem-
pie życia i pracy każdemu z nas zdarza
się o pewnych sprawach zapomnieć.
Pytanie tylko, czy tak zabiegane osoby
faktycznie powinny zajmować się Ursy-
nowem? Znam wiele osób, które na
propozycję kandydowania do Rady
Dzielnicy odpowiadały „nie dam rady,
mam za dużo obowiązków.” Najwyraź-
niej niektórym zabrakło tej refleksji.

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
P r e z e s  I n i c j a t y w y  

M i e s z k a ń c ó w  U r s y n o w a

Guział nie umiał, czy pani prezydent nie chciała? Kłopoty z budową placówki przy Tanecznej

Przy KEN 61 wciąż szuka się winnych Przedszkole ofiarą systemu planowania

Zapominalscy radni poprzedniej kadencji...
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

W niedzielę 8 marca 2015
r. Panie z terenu Gminy
Lesznowola tradycyjnie
świętowały Lesznowolski
Dzień Kobiet, przychodząc
licznie na wydarzenie ar-
tystyczne, jakim tym ra-
zem był koncert Pati Cze. 

Na zaproszenie Wójt i Samo-
rządu Gminy Lesznowola oraz
Gminnego Ośrodka Kultury w
Lesznowoli do hali sportowej ZS
w Łazach przybyła tłumnie pu-
bliczność, która miała okazję wy-
słuchać wyjątkowego występu,
zorganizowanego jak co roku
specjalnie z tej miłej okazji.

Radni Gminy Lesznowola Łu-
kasz Grochala i Konrad Borowski

w bardzo elegancki sposób
otworzyli ten wyjątkowy wie-
czór, rozpoczynając uroczystość
gorącymi życzeniami, złożonymi
w imieniu męskiej części Rady
Gminy Lesznowola wszystkim
przybyłym Paniom. Z wielkiej
sceny zostały złożone również
piękne życzenia przez znakomi-
tego gościa, gdyż swą obecno-
ścią zaszczycił nas wicepremier
RP – Janusz Piechociński wraz z
małżonką. 

Wśród obecnych podczas wie-
czoru lesznowolskich Pań zna-
lazły się też kobiety budujące wi-
zerunek Gminy Lesznowola:
Wójt Gminy Lesznowola Maria
Jolanta Batycka-Wąsik, Skarb-

nik Gminy Lesznowola Elżbieta
Obłuska, przewodnicząca Rady
Gminy Bożenna Korlak, prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej
Wiesława Komorowska, radna
Gminy Lesznowola Anna Nieza-
bitowska, Dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej Danuta Bu-
cholc, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Jolanta Walen-
tyna Sobolewska. Radni Zenon
Wójcik, Jerzy Wiśniewski i Ma-
rek Sokołowski wręczyli im po
herbacianej róży.

Tego dnia na scenie wystąpiła
znakomita wokalistka Pati Cze
wraz z imponującym zespołem
złożonym z 15 muzyków w skła-
dzie: trzyosobowy chórek żeń-

ski, kwartet smyczkowy, sekcja
dęta, pianino, dwie gitary oraz
perkusja. Pati Cze to pseudonim
artystyczny Patrycji Kawęckiej-
-Czerskiej, niezwykle utalento-
wanej mieszkanki Mysiadła, któ-
ra zadebiutowała na scenie w
wieku zaledwie czterech lat. Mu-
zyka towarzyszy jej więc od dzie-
ciństwa, a nad talentem i umie-
jętnościami pracowała pod
okiem znakomitych nauczycieli.
Artystka jest bowiem absolwent-
ką szkół muzycznych w Rado-
miu i Warszawie oraz Akademii
Muzycznej w Katowicach na kie-
runku jazz i muzyka estradowa.
Nie mogło więc dziwić nikogo,
że zaprezentowane utwory czę-
sto miały charakter refleksyjny,
lekko jazzujący, czasem wpada-
jący w piękny, zmysłowy chillo-
ut. Nie zabrakło też jednak pio-
senek pełnych energii, którymi
porwała publiczność.

Pati Cze na swoim koncie ma
już pierwszą wydaną płytę pt.
„EGO” i te utwory przede
wszystkim zaprezentowała pod-
czas koncertu.

Wysłuchaliśmy między inny-
mi piosenek pt. „Stop”, „Nimfo-
manka”, „Tylko tyle chcę” czy
„Ślub”. Wokalistka wykonała
także znane przeboje muzyki
światowej: „I love you baby”
(Frankie Valli) oraz „Rolling in
the deep” (Adele), którymi bez
reszty zachwyciła publiczność.
Niezwykły głos oraz wspaniała
osobowość sceniczna Pati Cze
sprawiły, że utwory w jej wyko-
naniu stanowiły prawdziwą
ucztę muzyczną dla słuchaczy.
Po zakończonym koncercie

gromkie brawa publiczności w
podziękowaniu za duchową
ucztę skłoniły wokalistkę oraz
cały zespół do powrotu na scenę,
by zaśpiewać jeszcze na poże-
gnanie bis.

Uroczystość zakończyła się
miłą niespodzianką w postaci
kwiatów wręczonych wszystkim
uczestniczkom spotkania przez

obecnych na wydarzeniu Rad-
nych. To był wspaniały wieczór
pełen niecodziennych przeżyć. 

Serdeczne podziękowania na-
leżą się firmie LEGRO, a także
niezawodnym strażakom OSP
Mroków za wielką pomoc w or-
ganizacji wieczoru.
J o l a n t a  W a l e n t y n a  S o b o l e w s k a

D y r e k t o r  G O K  L e s z n o w o l a

Lesznowolski Dzień Kobiet z koncertem Pati Cze

Kolejny raz USZYJemy JASIE w Warszawie
Pobyt dziecka w szpitalu i pomysł jak ułatwić mu ten trudny czas – tak narodziła się ak-
cja „Uszyj Jasia”, dzięki której na przestrzeni dwóch lat zaopatrzono w kolorowe „Jaś-
ki” ponad 80 placówek: szpitali, domów dziecka i hospicjów. 

W nadchodzący weekend mieszkańcy stolicy już po raz drugi będą mogli uczestniczyć w wielkim szy-
ciu organizowanym przez IKEA Warszawa dla pacjentów Instytutu Matki i Dziecka oraz Dziecięcego Szpi-
tala przy ul. Marszałkowskiej. Szycie poszewek odbędzie się: 14 marca w IKEA Janki, w godzinach 11.00-
19.00 oraz 14-15 marca w IKEA Targówek, w godzinach 10.00-16.00. 

Instytutu Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka oraz Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Marszałkowskiej
to miejsca, w których codziennie toczy się walka o życie i zdrowie małych pacjentów. Rocznie obie placów-
ki obejmują swą opieką ponad 30 tysięcy dzieci z Warszawy i okolic. To właśnie z myślą o nich w sklepach
IKEA Warszawa na Targówku i w Jankach organizowana jest druga edycja akcji „Uszyj Jasia”. Tegoroczny
cel jaki postawili sobie organizatorzy to uszycie ok. 1 000 kolorowych poszewek na poduszki, które umilą
maluchom trudny czas pobytu w szpitalu. W dziale „Jadalnia” na pierwszym piętrze w obu sklepach IKEA
przygotowane będą stanowiska z maszynami, tkaninami oraz akcesoriami niezbędnymi do szycia. Uczest-
nicy akcji będą mogli liczyć na pomoc obecnych na miejscu wolontariuszek z organizacji „Splot Artystycz-
ny” oraz „Ciekawe Szycie”, które pokażą i wytłumaczą jak uszyć poszewkę.

Podczas ubiegłorocznej akcji zdaliśmy sobie sprawę, że taka mała rzecz jak jasiek może przynieść uko-
jenie i radość małym pacjentom podczas pobytu w szpitalu. W tym roku planujemy uszyć 1 000 poszewek.
Liczymy na wsparcie mieszkańców Warszawy i okolic. Mamy nadzieję, że wspólnie osiągniemy ten cel - mó-
wi Grzegorz Bochenek z IKEA Targówek. 

„Uszyj Jasia” to akcja, która pokazuje, że po-
moc nie zawsze wymaga przekazywania pienię-
dzy. Potrzebny jest jedynie zapał do pracy i kil-
kanaście minut wolnego czasu by powstała po-
szewka, która pomoże maluchom pokonać
strach i tęsknotę za bliskimi – mówi Marta Cięż-
kowska z IKEA Janki.

Autorką akcji „Uszyj Jasia” jest Natalia Bie-
lawska, mama 4-letniego Bruna, autorka blo-
ga o szyciu „Ekoubranka”. Pomysł zrodził się
przed dwoma laty, gdy synek Pani Natalii tra-
fił do szpitala. Podczas pobytu z synem w jednej z krakowskich placówek zauważyła, że poszewki szpital-
ne są zużyte, nierzadko podarte, a czasem w ogóle ich nie ma. Postanowiła zmienić tę sytuację i sama uszyć
poszewki. Poprosiła o pomoc znajome blogerki zajmujące się szyciem i w ten sposób zorganizowana zosta-
ła pierwsza akcja „Uszyj Jasia”, która przerosła najśmielsze oczekiwania pomysłodawczyni. 

Z czasem przyłączały się do niej nowe osoby i organizowano ją w kolejnych miastach, aż objęła prawie całą Pol-
skę. W ciągu dwóch lat odbyło się już ok. 100 „spotkań szyciowych”, podczas ich trwania powstało ponad 7 tys.
poszewek, które powędrowały do 80 szpitali, hospicjów i domów dziecka. W minionym roku akcja została wy-
różniona przez magazyn dziecięcy “Gaga” w plebiscycie “Serca Gagi”, w kategorii “Niezwykli wśród nas”.

Oczywiście, łatwiej byłoby kupić gotowe poszewki, ale zależy nam, by pozytywna energia towarzysząca spo-
tkaniom, pojawiła się w szpitalach i innych placówkach opiekuńczych. Chcemy, by na oddziałach było bardziej
domowo, kolorowo. Jestem pewna, że dzięki temu dzieci szybciej wracają do zdrowia, a trudny pobyt w szpi-
talu staje się dla nich przytulniejszy. Ogromnie cieszę się, że już po raz drugi organizujemy akcję wspólnie z
IKEA Warszawa. Dzięki niej mali pacjenci warszawskich placówek będą mogli zasypiać na kolorowych poszew-
kach uszytych specjalnie dla nich – mówi Natalia Bielawska, autorka akcji „Uszyj Jasia”.

Akcja „Uszyj Jasia” odbędzie się w Dziale „Jadalnia” w sklepach: IKEA Targówek 14 i 15-go marca w godz.
10.00-16.00 oraz IKEA Janki 14-go marca w godz. 11.00-19.00. IKEA zapewnia maszyny i akcesoria do szy-
cia oraz tkaniny. W miarę możliwości prosimy o zabranie ze sobą też własnych maszyn do szycia. Wszyscy,
którzy będą chcieli pomóc, ale nie potrafią szyć, również będą mogli dołączyć – obecne na miejscu specja-
listki ze „Splotu Artystycznego” oraz „Ciekawe Szycie” pokażą i wytłumaczą jak uszyć poszewkę.

Centrum Kultury Wilanów i Centrum
Sportu Wilanów wraz z Obiektem
Sportowym w Zespole Szkół nr 79
przy ul. Wiertniczej 26 włączyły się
do ogólnopolskiego programu Karty
Dużej Rodziny. 

Instytucje oferują zniżki dla rodzin wielo-
dzietnych na realizowaną przez nie ofertę kul-
turalną i sportową. W regulaminie Centrum
Kultury Wilanów wprowadzono zapis o 50%
uldze na jedne wybrane zajęcia dla posiada-
czy imiennej Karty Dużej Rodziny oraz bez-
płatny wstęp na biletowane imprezy w Cen-
trum Kultury Wilanów. CKW zaprasza do swo-
ich placówek przy ul. Kolegiackiej 3, Przyczół-
kowej 27a i Ptysiowej 3. W bogatej ofercie
znajdują się m.in.: zajęcia taneczne, językowe,
plastyczne czy muzyczne, skierowane do dzie-
ci w różnym wieku.

W Centrum Sportu Wilanów i w Obiekcie
Sportowym przy Zespole Szkół nr 79 posiada-
cze imiennej Karty Dużej Rodziny mogą li-
czyć na preferencyjne stawki za korzystanie z
basenu i boisk. W ramach programu 90-cio mi-
nutowy pobyt rodzica z minimum trójką dzie-
ci na pływalni przy ul. Gubinowskiej 28/30

kosztuje 22 zł, na basenie przy Zespole Szkół
nr 79 – 30 zł. 

Centrum Sportu Wilanów i Obiekt Sporto-
wy przy Zespole Szkół nr 79 zachęca także do
korzystania z boisk przy ul. Gubinowskiej i
Wiertniczej. W ramach Karty Dużej Rodziny
boisko przy ul. Gubinowskiej 28/90 dostęp-
ne jest za 30 zł (pobyt 90-cio minutowy po-
za godzinami zajętymi przez grupy zorga-
nizowane), zaś boisko do koszykówki i siat-
kówki ze sztuczną nawierzchnią przy ul.
Wiertniczej 26 za 30 zł (cena dotyczy dwu-
godzinnego pobytu).

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom
z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od
dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie,
każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą
korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 ro-
ku życia lub do ukończenia nauki, maksymal-
nie do osiągnięcia 25 lat.

Kartę Dużej Rodziny wydaje Wydział Spraw
Społecznych i Świadczeń Urzędu Dzielnicy
Wilanów. Szczegółowe informacje na temat
programu dostępne są na stronie internetowej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina y b y

Z Kartą Dużej Rodziny taniej w Wilanowie
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Prawie dziesięcioletnia hi-
storia budowy II linii war-
szawskiego metra dobie-
gła właśnie długo oczeki-
wanego końca. Historia
pełna zwątpień, drama-
tycznych zwrotów akcji i
długoletniej nadziei na
powstanie niewiele ponad
sześciokilometrowego od-
cinka w stolicy kraju pre-
tendującego do wejścia w
grono liczących się na are-
nie międzynarodowej. 

Oplanach poprowadze-
nia II i III nitki metra
warszawiacy usłyszeli

po raz pierwszy w 2006 roku.
Wtedy też ustalono przebieg tra-
sy i ogłoszono przetarg na bu-
dowę rozległej arterii, która mia-
ła obejmować znaczną część pra-
skiej strony Wisły (od Bródna do
Gocławia). Pełniący ówcześnie
obowiązki prezydenta miasta
Kazimierz Marcinkiewicz ogłosił
14 września, że plany uległy jed-
nak zmianie i z zapowiadanych
dwóch linii powstanie tylko jed-
na, ale obejmująca aż 28 stacji i
mająca 31 km. Prace budowlane
rozpocząć się miały już w 2008
roku, a zakończyć w 2011 co
znaczyło, że w pierwszej poło-
wie 2012 mieszkańcy stolicy mo-
gliby przemieszać się koleją pod-
ziemną po obu stronach miasta.
To była optymistyczna wersja za-
kładająca spore dofinansowanie
z budżetu Unii Europejskiej.
Szybko okazało się jednak, że
założenia władz były zdecydo-
wanie zbyt pozytywne, a wszel-
cy planiści pomylili się co do za-
kładanej kwoty jaka miała zo-
stać przeznaczona z naszego
skarbu. Oferty złożone w pierw-

szym przetargu były bowiem
dwa razy droższe niż te jakie
przewidywał budżet. Firmy za-
wyżyły swe ceny mając na uwa-
dze perspektywę przyspieszonej
budowy, która zakończyć się
miała przed Mistrzostwami Eu-
ropy w piłce nożnej 2012 roku. 

Wtej sytuacji potrzeb-
ny był nowy prze-
targ, zaplanowany

w końcu na 20 października
2008 roku. Zwycięzcą okazało
się konsorcjum AGP Metro Pol-
ska, które zaproponowało naj-
niższą cenę wykonania prac
opiewającą na kwotę 4 miliar-
dów i 117 milinów złotych (w
czasie pierwszego przetargu naj-
niższą ceną było 5,8 mld). Wy-
grana AGP nie spodobała się jed-
nak dwóm pozostałym spółkom,
które w oparciu o prawo zamó-
wień publicznych zorganizowa-
ły protest. Protest jak się później
okazało nieskuteczny i mający
wpływ na przedłużenie rozpo-
częcia prac (władze miasta cze-
kały na orzeczenie sądu). Kolej-
no 21 września i 19 październi-
ka 2009 roku sąd odrzucił sprze-
ciwy dwóch przegranych firm,
a ostateczne podpisanie kontrak-
tu wartego 4,1 mld nastąpiło 28
października. 

Długo oczekiwany
dzień rozpoczęcia
prac nastąpił 16 sierp-

nia 2010 roku, to znaczy prawie
cztery lata od pierwszych gło-
śnych planów. Niedługo potem
nastąpił trwający wiele lat pa-
raliż ważnych warszawskich
ulic, a rządzący coraz częściej
wymyślali daty planowanego
zakończenia budowy. W zapo-
wiedziach pojawiały się terminy

wypadające na jesień 2013 roku
oraz kilka dat w 2014. Najbar-
dziej realne wydawały się te,
które wypadały najbliżej wybo-
rów samorządowych, ale i wte-
dy prognozy na 30 września i
16 listopada okazały się nietra-
fione. Hanna Gronkiewicz-
Waltz zadbała jednak, aby
mieszkańcy poczuli coraz bliż-
szą wizję otwarcia i postanowi-
ła, że stacje drugiej linii będą
dostępne dla zwiedzających 9
grudnia. Był to gest na otarcie
łez warszawiaków, bowiem ko-
lejna zapowiedź na 14 grudnia
też niestety nie doszła do skutku
z racji pożaru mającego miejsce
2 grudnia na stacji Rondo Da-
szyńskiego. Na szczęście w koń-
cu udało się otworzyć podziem-
ną drogę prowadzącą na pra-
wobrzeżną stronę Wisły (do któ-
rej dojazd został częściowo od-

cięty przez zamknięcie spalone-
go mostu Łazienkowskiego) 8
marca 2015 roku. 

Należy jednak pamiętać,
że ukończenie budo-
wy długo oczekiwanej

II linii to tylko epizod. Otóż, od-
cinek oddany do użytku 8 mar-
ca, zwany „odcinkiem central-
nym” jest częścią większej cało-
ści w skład, której wchodzić bę-
dzie dodatkowo odcinek zachod-
ni (obejmujący dzielnice Bemo-
wo, Wola) i dzielący się na dwie
odnogi odcinek wschodni (Pra-
ga-Północ, Targówek, Praga Po-
łudnie). Na razie pasażerowie
warszawskiej komunikacji miej-
skiej zadowolić się muszą sze-
ścioma nowymi stacjami: Rondo
Daszyńskiego, Rondo ONZ, No-
wy Świat-Uniwersytet, Centrum
Nauki Kopernik, Stadion Naro-
dowy i Dworzec Wileński.

Warto wspomnieć, że
w czasie wykony-
wania wykopu tu-

nelu metra nie brakowało cie-
kawych i niekiedy dramatycz-
nych wydarzeń. Najpoważniej-
szym incydentem było natra-
fienie na podziemny kolektor,
który szybko zaczął zalewać
stacje „Powiśle” i zmusił do
ewakuacji ludzi i sprzętu z
miejsca budowy. Do zdarzenia,
którego skutkiem było za-
mknięcie mostu Świętokrzy-
skiego oraz Tunelu Wisłostrady
doszło 14 sierpnia 2012 roku.
Nie brakowało również histo-
rycznych znalezisk. W kwiet-
niu tego samego roku budowni-
czy natknęli się na wydanie ga-
zety „Kurjer Warszawski” z dnia
30 marca 1912 roku oraz ka-
mień węgielny pod budowę fa-
bryki drożdży. 

Mimo, że dla wielu
otwarcie linii „M2”
jest wielkim sukce-

sem to nie należałoby przesadzać,
bowiem nasza „sieć” kolei pod-
ziemnej w porównaniu z innymi
krajami europejskimi wygląda
nienajlepiej. Oczywiście zrozu-
miałe jest, że nie należy porówny-
wać naszego metra z metrem
Londyńskim czy Moskiewskim,
ale Warszawa, która z roku na
rok kwitnie i z pewnością ma po-
tencjał stać się ważną metropolią
na mapie Europy, mogłaby silniej
konkurować z innymi miastami
sąsiadujących krajów. Licząca
dwie linie, 29,2 km i 28 stacji war-
szawska sieć powinna w przecią-
gu kilkunastu lat rozszerzyć się
tak, aby konkurować z Pragą
(trzy linie, 59 km), Mińskiem
(dwie linie, 37 km), czy Kijowem
(trzy linie, 70 km). Porównywa-
ny często do Warszawy Wiedeń
jest w posiadaniu aż 5 linii o łącz-
nej długości 80 km, co powinno
wiele dać do zrozumienia, bo-
wiem stolica Austrii ma podob-
ną do naszej stolicy liczbę ludno-
ści i powierzchnię. Czy jest to jed-
nak możliwe? Władze Warszawy
borykające się z szaloną biuro-
kracją i kompleksem postkomuni-
stycznym często mają problem z
szybkim i rzetelnym załatwia-
niem spraw pilnych czego przy-
kładem jest ociąganie się z otwar-
ciem nowo-powstałego metra.
Nie należy jednak przesadnie się
martwić, bo nikt nie wątpi, że w
naszym mieście są ludzie, któ-
rych stać na gospodarne zarzą-
dzanie i energię w dążeniu do ce-
lów. Jeśli nie teraz, to po następ-
nych wyborach.

M a c i e j  To p o l e w s k i

8 marca 2015 – otwarcie drugiej linii

Teraz to już „sieć” metra w Warszawie
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Cyklicznie przeprowadzane „ma-
newry”, w postaci „uspraw-
nień”, polegających głównie na
nakazach i zakazach, to od lat,
stałe elementy dokonań władzy
ustawodawczej i wykonawczej
RP, towarzyszące, iście ekspery-
mentalnym próbom nowelizacji
„Ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Pomysłowość w tym
zakresie, zdaje się nie mieć gra-
nic. Gorzej z efektami.

Dziwić się nie ma czemu, bo wie-
lomilionowe środowisko spół-
dzielcze zdaje się nie dostrze-

gać faktu, że w szybkim tempie postę-
puje coraz skuteczniejsze ograniczanie
jego praw. Musi nie dostrzegać, bo MIL-
CZY. Tymczasem gołym okiem widać, że
działania Władzy zmierzają prostą dro-
gą do odspółdzielczenia, wręcz uspółko-
wienia funkcji związanych z działalnością
spółdzielni mieszkaniowych. Może więc
warto przerwać milczenie. 

Mamy statutowe fora, by temat zgłę-
bić, przedyskutować i zdecydować o
swoich losach. Fakt, że nie jest to pro-
ste. Zarówno Walne Zgromadzenia, jak
i Zebrania Przedstawicieli obwarowane
są sztywnymi ramami. W dodatku wie-
lu uczestników w/w zgromadzeń ceni
sobie nie tyle wiedzę tyczącą tematów
ujętych w porządku obrad, ile własny
CZAS. Pewnie dlatego, natychmiast po
przystąpieniu do dyskusji, z sali pada
wniosek formalny o ograniczenie wypo-

wiedzi do trzech minut. No, czasem do
pięciu. Większość jest „ZA”. Byle szyb-
ciej, Wiem, co można zrobić w 3 minu-
ty lub 5 minut, ale nie wypada o tym
mówić w gazecie. Czasem odnoszę wra-
żenie, że poruszmy się w obszarze przy-
pominającym rezerwat „ostatnich po-
kornych”. Bezszmerowo godzimy się
na wszelkie, narzucane nam prawa i
obowiązki. A przede wszystkim na
KOSZTY.

Tworząc spółdzielnię, wnieśliśmy wła-
sny dorobek. My, nikt inny. A to INNI de-
cydują o NAS. Sprzecznie z NASZĄ wo-
lą i w ogóle bez NAS. 

Przykład pierwszy z brzegu to umoż-
liwienie przekształcenia statusu mieszka-
nia lokatorskiego we własnościowe (lub
odrębną własność) za symboliczną ZŁO-
TÓWKĘ. Nie miało znaczenia choćby to,
że wpłaty z przekształceń, idące w TY-
SIĄCE złotych, wspierały m. in. fundusz
remontowy. Bez znaczenia było i to, że
nieco wcześniej całe rzesze członków za-
ciągały na ten cel kredyty bankowe z per-
spektywą spłat przez lata. 

Nie mam nic przeciwko ZŁOTÓWKO-
WYM – nie oni wymyślili przepis. Dziw-
ne też byłoby, gdyby z niego nie skorzy-
stali. Rzecz w tym, że skoro 460 „wy-
brańców” NARODU wzniosło się na takie
wyżyny filantropii, to mogło równocze-
śnie zadbać o interes pozostałych – tych
od wielotysięcznych wpłat. Wystarczyło
przewidzieć dla nich choćby symbolicz-
ne formy rekompensat. 

Gest okazał się konfliktogenny, bo wy-
wołujący poczucie krzywdy u tych, któ-
rzy się pospieszyli i okroili rodzinny bu-
dżet. Może więc warto wrócić do tema-
tu i podjąć próbę zobowiązania Wyso-
kiej Izby do pochylenia się nad proble-
mem i przywrócenia terminu do rozpa-
trzenia sprawy przez statutowe organy
spółdzielni?

Niepokoi wiele narzucanych
nam zmian. Przez długie lata,
spółdzielczość mieszkaniowa

funkcjonowała według prostych, czytel-
nych, bo jednoznacznie zdefiniowanych
zasad. Sprzyjały one budowaniu wspól-
noty i współdziałania ludzi na rzecz reali-
zacji ich wspólnych celów. Jak u Duma-
sa – jeden za wszystkich, wszyscy za jed-
nego. Regulacje prawne wyraźnie od-
dzielały spółdzielnie – jako organizacje
członkowskie – od spółek kapitałowych.
TAK BYŁO.

Teraz, eksperymenty na spółdziel-
czym organizmie wyraźnie zmierzają
do pogrzebania idei spółdzielczości. Od
ponad 20 lat rejestrowane są przejawy
ingerencji, ukierunkowanej na system
kapitałowy. A to już poważne odstęp-
stwo od normy definiującej spółdziel-
czość. SPÓŁDZIELNIE TO KAPITAŁ
SPOŁECZNY. I TAK MA BYĆ. Stanowio-
ne prawo winno zmierzać do wzmaga-
nia aktywności ludzi. Nie na polu mak-
symalizacji zysków i tworzenia ścieżek
do osiągania korzyści przez wybiórcze
jednostki lub grupy. 

WSZYSCY CZŁONKOWIE SPÓŁ-
DZIELNI MIESZKANIOWYCH MAJĄ
BYĆ RÓWNI POŚRÓD RÓWNYCH. Tyl-
ko to sprzyja aktywności i odpowiedzial-
ności za wyniki. Tego niszczyć nie wolno.
Wszelkie zakusy zmierzające do komer-
cjalizacji są działaniami bezprawnymi.
Bezprawne jest tworzenie stopni w hie-
rarchii ważności poszczególnych człon-
ków spółdzielni mieszkaniowej. Te stop-
nie są już widoczne. Stan obecny to – na-
jemcy, lokatorscy i własnościowi. Pośród
własnościowych funkcjonują „wyodręb-
nieni” i „zwyczajni”. Jedni i drudzy wno-
szą czynsze oparte o jednolite zasady.
Tylko że „wyodrębnieni” za grunty płacą
w Ratuszu, „zwyczajni” w kasie spół-
dzielni. Tyle wystarczyło, by odnieść wra-
żenie, że nastąpił podział na „pełnopraw-
nych” i „podporządkowanych”. To dość
istotny podział – warto więc poświęcić
mu kilka zdań. Otóż wyodrębnieni potra-
fią egzekwować swoje prawa. Decydują,
gdzie i co można posadowić co posiać,
gdzie i komu wolno parkować, które i
czyje dzieci mogą bawić się na placu za-
baw – w bliskim sąsiedztwie ICH budyn-
ku, na IM przypisanym gruncie.

To, że parking i plac zabaw zostały wy-
budowane przed laty za wspólne pienią-
dze WSZYSTKICH członków, dziś nie ma
znaczenia. Ale jeśli na ICH gruncie par-
kingu brak – parkują na cudzym. Gdzieś
przecież muszą. Natomiast płacić chcą
wyłącznie za swoje. Bywa i tak, że niektó-
rych oburza obciążanie za grunty wspól-

ne. To ja się pytam – jakim to wehikułem
przemieszczają się do tras komunikacyj-
nych, do przystanków autobusowych, do
metra itp. Fruwających jeszcze nie wi-
działam. Hadko słuchać, hadko patrzeć
– rzekłby dobroduszny Longinus Podbi-
pięta. Daleko mi do jego tkliwości, więc
odkryję kolejny „dziwoląg”. 

Zbiorowa mądrość 460, z drob-
nymi wyjątkami, narzuciła nam
obowiązek poddawania się

NADZOROWI I KONTROLI. S ł u s z n i e.
Wskazała też konkretne instytucje – do
wyboru. Albo Krajową Radę Spółdziel-
czą, albo Związek Rewizyjny. Poddań-
stwo to nie nie jest, bo obciążone skład-
kami. Odrębnie opłacana jest obowiązko-
wa okresowa lustracja. Trudno pominąć
i ten fakt, że delegowanymi przez ww. in-
stytucje lustratorami bywają prezesi in-
nych spółdzielni – bywa, ze koledzy tych
kontrolowanych. Jakim więc sposobem
wyeliminować domniemanie, że zgodnie
z przysłowiem, kruk krukowi oka nie wy-
kole. W końcu rewanż jest możliwy –
warto ryzykować? Wygląda to dość mi-
zernie. Coś na kształt „złapał Kozak Tata-
rzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma”. Do nor-
malności długa droga. Jest jednak pro-
blem wagi znacznie cięższej, którego nie
da się zamieść pod dywan. Instytucyjna
ranga, Trudno ją określić literackim słow-
nictwem po ogłoszeniu bankructwa
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Jak to możliwe, że mimo obowiąz-
ku poddawania się lustracji, mimo ba-

dań bilansu przez biegłego rewidenta,
spółdzielnia okazuje się bankrutem? To
co z tym nadzorem i kontrolą?

Nie jestem osamotniona w prezento-
waniu poglądu, że właściwym organem
nadzoru nad działalnością spółdzielni
winna być Najwyższa Izba Kontroli. Nie-
stety, aktualnie jest ona poza zasięgiem.
Nie widzę jednak przeszkód, by Sejm za-
interesował się tą sprawą, jeśli spółdziel-
cy myślą podobnie. 

Zreorganizowane Krajowa Rada Spół-
dzielcza i Związek Rewizyjny, wyposażo-
ne w fachowe kadry, przede wszystkim
prawnicze i ekonomiczne, wyłączone z
funkcji kontrolnych, mogłyby skupić się
na doradztwie, przekazach informacyj-
nych i szkoleniach. 

Kolejny problem. Starzeją się spółdziel-
cze zasoby. Starzejemy się my. Świad-
czenia emerytalne wyznaczają granice
możliwości w zakresie obowiązków płat-
niczych. W nich istotną rolę odgrywają
grunty, Wśród nich użytkowanie wieczy-
ste, podatek od nieruchomości, opłaty
publiczno-prawne za grunty wspólne.
Jak je zwał, tak je zwał, ale związane z ni-
mi koszty mają swoją wagę. I nie jest to
waga piórkowa. 

Przed laty SMB „Jary”, przymuszona
ustawą, dokonała podziału gruntów,
dzieląc je m. in. pomiędzy konkretne bu-
dynki. Wszystko odbyło się zgodnie z
przepisami – wyrychtowano mapki, zgło-
szono do geodezji. Problem, jak diabeł –
tkwi jednak w szczegółach. Akcji nie to-

warzyszył odpowiednio wyartykułowa-
ny aspekt finansowy. Tylko nieliczni dys-
ponowali wiedzą, że większy grunt, to
wyższy czynsz. Finał jest taki, że właści-
ciele kawalerek „obdarowani” sporym
gruntem, na którym np. zlokalizowano
plac zabaw czy parking, płacą większy
czynsz niż właściciel M-4, ale z gruntem
skromnym (praktycznie po obrysie bu-
dynku). Płaczą i płacą. Pewnie, że moż-
na uznać – gapowe się płaci. Można. Ale
jak to się ma do solidaryzmu członkow-
skiego. Konflikt narasta. Sytuacja jest pa-
towa. Z jednej strony zrozumiałe nieza-
dowolenie i interwencje o przeprowa-
dzenie ponownego podziału, bardziej
zrównoważonego. Z drugiej, trudny do
pokonania, bo wysoki stopień trudności
stojący przez Zarządem i Radą Nadzor-
czą. Jest oczywiście strona trzecia – wła-
dze samorządowe. Nadzieja w tym, że są
NOWE i jako takie, już interesują się pro-
blemem.

N im zachęcę Spółdzielców do
zapoznania się z ankietą i do
wyrażenia własnego poglądu

skieruję słowa podziękowania do Redak-
tora Naczelnego „Passy” Pana Macieja
Petruczenki i całego zespołu redakcyj-
nego. Czynię to z prawdziwą przyjemno-
ścią, bo „Passa” udowodniła, że nie tylko
nie stroni od naszych problemów, ale go-
towa jest wspierać lokalne inicjatywy.
Co bardzo ważne, może ułatwić dotarcie
z ankietą do szerokiego grona zaintere-
sowanych.

Pozostaje kwestia, czy trafienie do SZE-
ROKIEGO grona, przełoży się na SZERO-
KIE zainteresowanie. Przymusu nie ma.
Możemy pozostawić problem następnym
pokoleniom. Możemy też, bo nic prostsze-
go, wstawić TAK lub NIE, gdzie uznamy
za właściwe. Jeśli większość z nas wypo-
wie się na TAK, to pozostaje nadzieja, że
inicjatywę wesprą zarządy i rady nadzor-
cze naszych spółdzielni, przez:

wskazanie punktu składania ankiet ze
wskazaniem terminu zakończenia akcji,

spowodowanie, by głosy „TAK” i „NIE”
zostały policzone, a wynik przedstawio-
ny przed najbliższymi obradami WZ lub
ZP,

w przypadku większościowego wyni-
ku na „TAK” przygotowanie pod obrady
WZ lub ZP projektu uchwały, upoważnia-
jącej (zobowiązującej) Zarząd do skie-
rowania wystąpienia do odnośnych
władz – zawierającego stanowisko człon-
ków spółdzielni – jako inicjatywę oby-
watelską,

za wysoce korzystne, dla wzmocnienia
mocy sprawczej wykazanej inicjatywy,
uznamy rozważenie możliwości połącze-
nia sił, zainteresowanych tematem, spół-
dzielni mieszkaniowych i utworzenie
wspólnej reprezentacji stanowisk, wyra-
żonych w ankiecie i usankcjonowanych
uchwałami WZ lub ZP. Wspólne stanowi-
sko członków ursynowskich spółdzielni
mieszkaniowych stworzy szansę, by ocze-
kiwania spółdzielców uwieńczone zo-
stały sukcesem. 

Szanowni, Ursynowscy Spółdzielcy,
wykonałam kawał roboty. Czy potrzeb-
nej, czy w zgodzie z interesem większo-
ści? Państwo zdecydujecie.

Już teraz wiem, że uwagi, dotyczące
zasadności wznowienia podziału grun-
tów w SMB „JARY” pod kątem zrówno-
ważenia nie wprawią w zachwyt „obda-
rowanych oszczędnie”. Trudno. Jak się
wierci, to się i obrywa. Pomna, że „PRA-
WO, NIECH PRAWO ZNACZY, A SPRA-
WIEDLIWOŚĆ – SPRAWIEDLIWOŚĆ”,
(sama się dziwię, że to pamiętam), czu-
ję się usprawiedliwiona. Przed nami du-
ża szansa. Skorzystajmy z niej. Kto wie.
Może się okazać, że za nami ruszą inne
dzielnice Warszawy. Nie można też wy-
kluczyć, że „pospolite ruszenie” zapo-
czątkowane na Ursynowie, obejmie swo-
im zasięgiem całą spółdzielczą Rzeczpo-
spolitą. 

A wszystko to, przez naszego
kochanego Jana z Czarnola-
su. On to, swoim wielkim

umysłem i talentem nie tylko wyprze-
dził czas. Przede wszystkim, zostawił
dla pokoleń, odporne na dziejową „ko-
rozję” – drogowskazy. Przy jednym się
właśnie zatrzymałam. I tym tropem po-
dążyłam.

„A JAKO KTO MOŻE, NIECHAJ PO-
ŻYTKOWI WSPÓLNEMU POMOŻE”. Ty-
le mogłam. Problemów, z całą pewno-
ścią nie wyczerpałam. Dlatego też – l i c
z ę na Państwa.

E l ż b i e t a  Z a l e w s k a  z  „ J a r ó w ”  

Manewry ustawodawcze na spółdzielczym poligonie mogą nie wyjść mieszkańcom na zdrowie

Majstrują w naszym domu, co my na to?
AANNKKIIEETTAA –– ssoonnddaażż ooppiinniiii aaddrreessoo-

wwaannaa ddoo MMiieesszzkkaańńccóóww –– CCzzłłoonnkkóóww
uurrssyynnoowwsskkiicchh SSppóółłddzziieellnnii MMiieesszzkkaa-
nniioowwyycchh..

I. Uwagi dotyczące USTAWY O
SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIO-
WYCH.

Uwaga ogólna – uważam, że prze-
pisy ustawy wymagają wprowadze-
nia wielu zmian w oparciu o konsul-
tacje ze środowiskami spółdzielczymi.

TAK/NIE
W tym m.in.:

1. Działalność spółdzielni miesz-
kaniowej powinien regulować jeden
, precyzyjny i spójny z ideą spółdziel-
czości , akt prawny - Ustawa o spół-
dzielniach mieszkaniowych . Po
wprowadzeniu oczekiwanych przez
spółdzielców zmian, nie powinny
mieć zastosowania przepisy Prawa
spółdzielczego.

TAK/NIE

2. Opowiadam się za powołaniem
JEDNEGO, niezależnego, umocowa-
nego ustawą, organu kontrolnego
nad działalności spółdzielni miesz-
kaniowych. Obecnie funkcjonujący
system kontrolny, obarczony jest wa-
dami i nie przynosi oczekiwanych
efektów. Za celowe uważam powie-
rzenie funkcji kontrolnych NAJWYŻ-
SZEJ IZBIE KONTROLI. 

TAK/NIE

3. W przypadku, gdyby względy
natury formalno-prawnej uniemoż-
liwiały sprawowanie funkcji kontro-
lnej przez NIK, funkcję tę winien peł-
nić organ wyposażony w fachowa
kadrę pracowników etatowych, cał-
kowicie nie związanych funkcyjnie i
zawodowo z działalnością spółdziel-
ni mieszkaniowych. 

TAK/NIE

4. Równolegle z organem kontro-
li, winien funkcjonować, w systemie
nie powiązanym z kontrolą, organ
NADZORU. Jego zakres działalności
winien uwzględniać: doradztwo
prawne, bieżący przepływ informa-
cji, instrukcji oraz organizowanie i
prowadzenie szkoleń. 

TAK/NIE

5. Za wysoce nieuprawniona uzna-
je ingerencje ustawodawcy w dyspo-
nowanie prywatnym majątkiem spół-
dzielni mieszkaniowej, bez wiedzy i
zgody jej Członków oraz organów
statutowych.

TAK/NIE

6. Opowiadam się za przywróce-
niem terminu odwoławczego, umoż-
liwiającego organom statutowym
spółdzielni mieszkaniowych, rozważe-
nie możliwości zastosowania rekom-
pensat dla tych członków, którzy do-
konując wpłat z tytułu przekształceń
mieszkań ze statusu lokatorskiego na
własnościowy, ponieśli nieporówny-
walnie wyższe koszty, od tych Człon-
ków, którzy na ten sam cel wydatko-
wali przysłowiowe 1 złoty. Ten gest
ustawodawcy okazał się zarówno kon-
fliktogenny, jak i społecznie szkodliwy. 

TAK/NIE

7. Wyrażam sprzeciw wobec
wszelkich działań, ukierunkowanych
n komercjalizację spółdzielczości
mieszkaniowej, na jej odspółdziel-
czanie i uspółkowianie.

TAK/NIE
Reasumując – oczekuję od usta-

wodawcy poszanowania dla prywat-
nego majątku spółdzielców oraz za-
sady, że:

WSZYSCY CZŁONKOWIE SPÓŁ-
DZIELNI MIESZKANIOWEJ SĄ
RÓWN I WŚRÓD RÓWNYCH 

TAK/NIE
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Niełatwo mnie czymś za-
skoczyć, rzadko mnie coś
zachwyca. Im jestem star-
szy, tym staję się bardziej
wybredny i wymagający. 

Niejedno już w życiu widzia-
łem i mam pewną skalę porów-
nawczą. Wychowałem się w kra-
kowskiej Piwnicy pod Baranami
i Lochu Camelot, lubię te klima-
ty, piosenkę literacką i poezję
śpiewaną, cenię twórczość le-
gendarnych już bardów świato-
wego formatu: Brassensa, Wy-
sockiego, Bułata Okudżawy i
Jacka Kaczmarskiego. Są oni dla
mnie niedościgłym wzorem, a
jednak, przyznaję, ostatni ponie-
działkowy program w Domu
Sztuki zdołał mnie zauroczyć. 

Gospodarz cyklu, Marek Ma-
jewski, który zaprasza na Ursy-
nów gości z najwyższej półki,
sam zadbał o właściwą atmos-
ferę rodem z piwnicy artystycz-
nej i stworzył odpowiedni na-
strój, śpiewając cztery swoje au-
torskie balladowe piosenki a la
Brassens (Piosenka dla moich
oponentów), Wysocki (Ballada
sportowa), Okudżawa (Bałwań-
ska fantazja) i Kaczmarski (Sta-
re Wilki na motywach Obławy),
a potem zaprezentował Lubel-
ską Federację Bardów, a ci wbi-
li mnie w fotel. Ich występu słu-
chałem z rozkoszą. Tekst piszę

we środę, a wciąż jestem pod
wielkim wrażeniem i pozostaję
pod ich urokiem.

Przyjechali z Lublina. Z
wschodniej Polski, ale od razu
na wstępie zaprotestowali: Lu-
blin leży w Polsce centralnej! To
widać, patrząc na przedwojenną
mapę. A to znaczy, że stanowi
centrum polskości i kultury! 

Wystąpili w czwórkę (to po-
łowa lubelskiego składu): Jan
Kondrak, solista, fascynująca
osobowość, Piotr Selim, kompo-
zytor, specjalista od wzruszeń,
Marek Andrzejewski, poeta i gi-
tarzysta o szelmowskim, znie-
walającym uśmiechu i Katarzy-
na Wasilewska, uzdolniona
skrzypaczka i wokalistka. Mó-
wią o sobie grupa towarzysko
formalna, ale świetnie się uzu-
pełniają, wyczuwa się rzadkie
zgranie i pełne zrozumienie. A
przy tym po prostu są sympa-
tyczni.

Są zjawiskiem. Działają od 15
lat, nagrali 10 płyt, koncertowa-
li w Stanach. Mają swój styl, pre-
zentują kawał dobrej poezji, bez
żadnych zbędnych słów, teksty
cechuje głęboka refleksja albo
subtelny żart, grają bezpreten-
sjonalnie, a ich muzyka znako-
micie wspiera tekst nietypowy-
mi podziałami, zróżnicowanym
rytmem i oryginalnym brzmie-

niem. Już pierwszy ich utwór
Wstań przyjaciółko moja zapo-
wiadał smakowitą ucztę. Każ-
dym kolejnym utworem (Kare
konie, Bratki, Jest we mnie wia-
ry okruszek) aż do finałowej pio-
senki W samą porę, potwierdza-
li swą klasę. Oczarowana ursy-
nowska publiczność podzielała
mój aplauz.

Piosenki bardów mają to do
siebie, że się nie starzeją. Pozo-
stają wciąż aktualne i zapadają w
pamięć: Raz na walcu, raz pod
walcem, życie polega na wal-
ce… Tu nikt nie mówi o winie, tu
nikt nie mówi o karze, tutaj się
uczy jedynie jak nie wyleczyć się
z marzeń… Życie to życie, nie
miód, a jednak cud…

Z taką atmosferą spotkałem
się niejednokrotnie właśnie w
krakowskiej Piwnicy pod Bara-
nami czy w Lochu Camelot. W
Warszawie takiej piwnicy arty-
stycznej brakuje. Za sprawą Mar-
ka Majewskiego i Lubelskiej Fe-
deracji Bardów mieliśmy ją cho-
ciaż przez chwilę przy Wiolino-
wej w Domu Sztuki. 

Następne spotkanie z cyklu
Marek Majewski i jego goście od-
będzie się wyjątkowo we wto-
rek, 22 kwietnia (czyżby zostało
przeniesione dla uczczenia 145
rocznicy urodzin Lenina?).

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Na Lotnisku Chopina  odda-
no do użytku drogę kołowa-
nia szybkiego zjazdu DKN1.
Pozwoli ona szybciej opusz-
czać drogę DS1 samolotom
od strony Ursusa. 

Znajduje się ona w pobliżu
skrzyżowania drogi startowej DS1
(11-29) z drogami kołowania.
Umożliwia kołowanie z drogi star-
towej z większą prędkością niż
dotychczas drogi kołowania. 

Samoloty mogąteraz bez-
pieczniej i szybciej opuszczać
drogę startową, co zwiększa
przepustowość pola manewro-
wego lotniska i poprawia bez-
pieczeństwo operacji lotniczych.
Przełoży się to na zmniejszenie
poziomu hałasu, ponieważ sil-
niki krócej będą pracować na cią-
gu wstecznym. 

Z końcem stycznia uruchomio-
na została nowa płyta postojowa
PPS13 do odladzania samolo-
tów. W październiku do oddana
została płyta PPS12 przeznaczo-
na do obsługi cargo oraz nowy
fragment drogi kołowania DKA.

PPL podpisało umowę z Pekao
SA na emisję obligacji o wartości
600 mln zł. Środki te zostaną
przeznaczone m.in. na rozbudo-
wę terminala, przebudowę płasz-
czyzn lotniskowych oraz dokoń-
czenie budowy hotelu Renais-
sance. Planowany koszt wynosi
ok. 800 mln zł. y b y

Polskie dzieci coraz mniej
się ruszają i tyją najszyb-
ciej w Europie, a zamiast
w piłkę, wolą grać w… gry
komputerowe. Nestlé i
PZLA, przy wsparciu Mini-
sterstwa Sportu i Turysty-
ki, chcą temu przeciwdzia-
łać poprzez unikalną ofer-
tę lekkoatletycznych zajęć
dla dzieci połączonych z
nauką o prawidłowo zbi-
lansowanej diecie. 

Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) zaleca dzieciom i
młodzieży, co najmniej 60 minut
ruchu dziennie. W Polsce stosu-
je się do tego zaledwie, co czwar-
ty 11-latek i co dziesiąty 17-la-
tek. Polskie dzieci tyją najszybciej
w całej Europie. Już 17% chłop-
ców i 11% dziewcząt w wieku 7-
18 lat w Polsce zmaga się z otyło-
ścią. Tylko jak przekonać dzieci i
młodzież do ćwiczeń, skoro 40%
dzieci spędza przed komputerem
i telewizorem minimum 3 godzi-
ny dziennie, a zgodnie z danymi
NIK z 2010 roku aż 19% uczniów

szkół podstawowych i 24%
uczniów gimnazjów nie ćwiczy
na zajęciach WF. 

Tym niepokojącym trendom
ma zapobiec ogólnopolski pro-
gram: „Lekkoatletyka dla każ-
dego!” łączący unikalną ofertę
sportową z nauką o zdrowym
odżywianiu. Program przezna-
czony jest dla uczniów szkół pod-
stawowych: klas I-III i IV-VI oraz
gimnazjów – w sumie weźmie
w nim udział około 85 000 dzie-

ci z całej Polski. Wiedza przeka-
zywana w programie będzie do-
stosowana do wieku i możliwo-
ści dzieci. Dla przykładu dla dzie-
ci klas I-III przewidziano  cieka-
wą ofertę zabaw lekkoatletycz-
nych połączonych z podstawa-
mi zdrowego odżywiania, a dla
uczniów klas IV-VI szkoły podsta-
wowej i gimnazjum oprócz nie-
co bardziej zaawan zaplanowa-
no treningi i zawody lekkoatle-
tyczne. 

– Chcemy uczyć już najmłod-
sze dzieci jak dbać o zdrowie. Ja-
ko globalny producent żywności

posiadający największe na świe-
cie zaplecze naukowe chętnie
dzielimy się naszą wiedzą – po-
wiada Simon Smith, prezes Ne-
stlé Polska S.A, mającej siedzibę
w naszym sąsiedztwie przy
Szturmowej.

– Lekkoatletyka to podstawo-
wa dziedzina sportu. Biegi, skoki,
rzuty, jako najprostsze formy ru-
chu są podstawą dla wszystkich
innych sportów  – mówi Seba-
stian  Chmara, wiceprezes PZLA

i koordynator całego programu
„Lekkoatletyka dla każdego!”.

Realizacja programu  jest moż-
liwa dzięki współdziałaniu wielu
stron: Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, koordynatorów, trenerów,
dyrektorów szkół, nauczycieli i
instruktorów, rodziców, jak rów-
nież przedstawicieli klubów lek-
koatletycznych, jednostek samo-
rządu terytorialnego i sponsorów.
W 2015 roku będzie realizowany
przez 16 Ośrodków Lekkiej Atle-
tyki (OLA) i 51 Ośrodków Kids’
Athletics (OKA), docierając do 85
000 dzieci w całej Polsce.

Miłośnicy literatury mieli
nie lada gratkę. W Klubie
Radcy Prawnego przy Pla-
cu Konstytucji 5 odbyło się
spotkanie autorskie z Jo-
anną Lustyk - radcą praw-
nym i autorką powieści:
„Nad rzeką niepamięci”,
„Gwiazdy w ogrodzie”,
„Inna pamięć” i „Ścieżka
przez ocean”. 

Fragmenty powieści „Nad rze-
ką niepamięci” czytał znany ak-
tor Krzysztof Gosztyła. 

Była to też okazja do krótkiej
rozmowy z autorką... 

- Jak to się stało, że zaczęła
Pani pisać?

- Właściwie pisałam od za-
wsze – głównie małe formy,
opowiadania, relacje z podró-
ży, które zamieszczałam w róż-
nych czasopismach, często pod
pseudonimem. Na coś większe-
go nie było czasu. Pracowałam
zawodowo, jako radca prawny,
a to jest zawód bardzo absor-
bujący, który nie pozwala na
wyłączenie się po pracy i sku-

pienie na innych sprawach. Do-
piero kiedy wyjechałam do Sta-
nów, gdzie mój mąż (znany ar-
tysta malarz Bogusław Lustyk)
otrzymał propozycje dłuższego
pobytu, mogłam zająć się pisa-
niem. Stwierdziłam, że poza
zwiedzaniem Ameryki i chodze-
niem na spotkania towarzyskie,
mam mnóstwo czasu i mogę ro-
bić, to co lubię, czyli pisać –
wspomina autorka.

- Jaki wpływ na Pani twór-
czość miał pobyt w Stanach? 

- Codzienne spostrzeżenia i
doświadczenia dotyczące różnic
kulturowych i obyczajowych
USA i Polski, stanowiły wdzięcz-
ny temat do porównań, często
bardzo zabawnych. Tak powstał
cykl trzech książek, połączonych
losami tych samych bohaterów,
choć każda z nich może być czy-
tana jako odrębna całość. Jedną
z wiodących postaci jest niesfor-
na, pyskata i przemądrzała
dziewczynka, która wprowadza
spore zamieszanie w życie głów-
nych bohaterów. Jest to litera-

tura czysto rozrywkowa z gatun-
ku łatwych i przyjemnych 

- A skąd się wziął temat wołyń-
ski?

- Materiały do ostatniej książ-
ki „Nad rzeką niepamięci” gro-
madziłam od dawna, ale ciągle
nie miałam odwagi podjąć te-
go tematu. Impulsem stał się
pewien fakt, który można uznać
za zrządzenie losu. Otóż mia-
łam zamówienie na kolejną
książkę z tego samego, rozryw-
kowego gatunku i zaczęłam ją
pisać. Kiedy miałam już prawie
połowę, bo ponad 140 stron,
któregoś dnia okazało się, że
cały tekst zniknął mi z kompu-
tera. Nie miałam żadnej kopii i
mimo podejmowanych prób
przez profesjonalne firmy, tek-
stu nie udało się odzyskać. Wte-
dy wróciłam do zaniechanego
tematu i zaczęłam nad nim pra-
cować. Książka „Nad rzeką nie-
pamięci” jest rezultatem tej pra-
cy – kończy swą niezwykłą opo-
wieść pisarka. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

SPROSTOWANIE
Szanowna Redakcjo, 
W publikacji pt. “Czy wiedzą o tym władze Wrocławia” (Passa nr 748 z dnia 5 marca 2015 r.)

znalazło się następujące zdanie: “Kiedy powiedziałem dyrektorowi Sawce, że w żadnym kraju nie
zaznałem tego, co tutaj, usłyszałem, że nikt mnie tu nie trzyma, a jeżeli mi się nie podoba to mam
spier...ć tam, skąd przyszedłem”. W tak nieparlamentarny sposób przemówił do mnie nie dyrektor
Jerzy Sawka, lecz pan Jarosław Z., nieoficjalnie pełniący rolę jego zastępcy. 

Przepraszając dyrektora Sawkę za ewidentną i krzywdzącą go pomyłkę proszę o sprostowanie
nieprawdziwej informacji. Z  p o w a ż a n i e m  

J o s e f  S e d l á č e k

Jak nie wyleczyć się z marzeń Pisarka polsko-amerykańska

Nowa droga na Lotnisku Chopina

Lekkoatletyka dla każdego!



1 1

Systematycznie ujawnia-
my kolejne dokumenty
związane z decyzją stołecz-
nego Biura Gospodarki
Nieruchomościami z maja
2014 r. skutkującą zwro-
tem spadkobiercom byłe-
go właściciela mokotow-
skiej nieruchomości przy
ul. Narbutta 60. Sprawa
ma coraz bardziej krymi-
nalny posmak. 

Decyzja stołecznego
BGN nr
197/GK/DW/2014 z

dnia 26.05. 2014 r. wydana
przez BGN w imieniu prezydent
Warszawy obarczona jest wadą
prawną. Wada polega na tym,
że urzędnicy BGN winni odnieść
się w wydanej decyzji admini-
stracyjnej wyłącznie do kwestii
ustalenia prawa użytkowania
wieczystego do działki przy ul.
Narbutta 60 i należnej z tego ty-
tułu stawki czynszu symbolicz-
nego. Dopiero w ramach drugie-
go etapu mogli rozstrzygać o wa-
runkach związanych z przeję-
ciem wybudowanego na tej
działce w 1955 r. 5-kondygna-
cyjnego budynku z 14. lokalami
mieszkalnymi, z których 10 (ok.
72 proc. udziałów we wspólno-
cie) jest własnością miasta. Tym-
czasem urzędnicy BGN w jednej
decyzji połączyli te dwa etapy,
co powoduje, że prawdopodob-
nie jest ona do uchylenia. 

Obok spornych kwestii
proceduralnych w grę
wchodzi także wiary-

godność dokumentu stanowią-
cego podstawę roszczenia. Jest
to akt notarialny ze stycznia
1947 r., na którym widnieje m.
in. zapis, że Marian Lewandow-
ski i obywatelka Szwecji Wanda
Maria Alme sprzedają Jerzemu
R. niezabudowaną działkę przy
Narbutta 60. Dokument został
sporządzony poza kancelarią no-
tarialną w suterenie budynku na
Mokotowie, który był wówczas
kupą gruzów. Nadto nie spisał
go notariusz Bronisław Czernic,
lecz niejaki Zygmunt Anyżewski
podający się za jego zastępcę i
posługujący się okrągłą pieczęcią
notariusza. Czemu akt spisywa-
no poza kancelarią, skoro dro-
ga z kancelarii w gruzy i z gru-
zów do kancelarii była dokładnie

taka sama? Na to pytanie nie ma
odpowiedzi. Prowadzący śledz-
two w sprawie (sygn. akt
3Ds/108/15) prokurator proku-
ratury Rejonowej Śródmieście -
Północ szuka oryginału przed-
miotowego aktu. 

Kolejną niejasnością w
tej pełnej niewiado-
mych sprawie jest nie-

wyjaśniona kwestia prawna, a
mianowicie, czy skomunalizo-
wana w 1945 r. dekretem Bieru-
ta działka przy ul Narbutta 60
mogła być w 1947 r. przedmio-
tem handlowego obrotu, skoro
osoby zbywające formalnie nie
były już jej właścicielami? Z na-
szej wiedzy wynika, że byli wła-
ściciele mogli wówczas zbyć wy-
łącznie roszczenia do działki, a
nie samą działkę. 

Dzisiaj ujawniamy kolej-
ny ważny dokument,
który może świadczyć

o tym, że cała procedura związa-
na ze zwrotem atrakcyjnej nieru-
chomości, to urzędnicza zmowa
służąca osiągnięciu wcześniej
wytyczonego celu. Dla pełnej ja-
sności sprawy należy zaznaczyć,
że władze warszawskich dziel-
nic nie mają żadnego wpływu
na decyzje administracyjne wy-
dawane w stołecznym Biurze
Gospodarki Nieruchomościami,
które w każdym dzielnicowym
urzędzie posiada delegaturę nie
podlegającą jurysdykcji burmi-
strza. W dniu 3 kwietnia 2006 r.
Wydział Zasobów Lokalowych
Urzędu Dzielnicy Mokotów m.
st. Warszawy (WZL) zażądał od
tamtejszej delegatury BGN in-
formacji „o nieruchomości za-
budowanej budynkiem miesz-
kalnym ul. Narbutta 60”. Były to
zapewne pierwsze kroki w pro-
cedurze mającej za cel przekaza-
nie tej nieruchomości spadko-
biercom byłego właściciela. Już
dwa dni później WZL otrzymał
wyczerpującą odpowiedź. W
punkcie trzecim urzędnik mo-
kotowskiego BGN napisał: „bu-
dynek wybudowany został przed
rokiem 1945”. Jest to ewidentna
nieprawda, bowiem budynek
przy Narbutta 60 został wybu-
dowany i oddany do użytkowa-
nia dopiero w 1955 r., co po-
twierdzają stosowne dokumen-
ty urzędowe.

Czemu to WZL żądał in-
formacji od BGN, a nie
na odwrót? Wszak

wszelkie kwestie związane z re-
prywatyzacją prowadzi BGN,
więc teoretycznie to Biuro po-
winno żądać informacji o nie-
ruchomości od innych wydzia-
łów i gromadzić je. Jaką rolę peł-
nił w tej sprawie WZL kierowa-
ny od 2003 r. przez naczelnik
Aleksandrę Różycką? Warto do-
dać, że tak ona, jak i urzędujący
do dnia dzisiejszego (mimo bra-
ku pełnomocnictw) dyrektor
stołecznego BGN Marcin Bajko
powołani zostali na stanowiska
jeszcze przez prezydenta Lecha
Kaczyńskiego. Różycka i jej pra-
cownicy nie dostrzegli fałszy-
wego zapisu w dokumencie mo-
kotowskiego BGN z dnia 5
kwietnia 2006 r. Co było powo-
dem, że urzędnik mokotowskie-
go BGN ryzykował w kwietniu
2006 r. kryminałem? Bo po-
świadczenie nieprawdy w do-
kumencie urzędowym jest prze-
stępstwem kryminalnym. Art.
271 kodeksu karnego ma
brzmienie: § 1. „Funkcjonariusz
publiczny lub inna osoba upraw-
niona do wystawienia doku-
mentu, która poświadcza w nim
nieprawdę co do okoliczności
mającej znaczenie prawne, pod-
lega karze pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5. Być
może prowadzący śledztwo w
sprawie prokurator ustali, czym
kierował się główny specjalista
w BGN Waldemar G. poświad-
czając w urzędowym dokumen-
cie nieprawdę.

Mokotowski WZL i jej
naczelniczka Alek-
sandra Różycka po-

noszą odpowiedzialność za
skandal związany z powołaniem
latem 2006 r. do zarządu Wspól-
noty Mieszkaniowej Narbutta
60 trojga osób... ubiegających
się o zwrot tej nieruchomości!
Mimo że nie mieszkają one pod
tym adresem. Obecne wówczas
na zebraniu założycielskim dwie
pełnomocniczki z ramienia
dzielnicy, desygnowane przez
WZL, nie wniosły w regulamino-
wym terminie protestu i skanda-
liczny wybór stał się faktem.
Spadkobiercy byłego właścicie-
la przejęli tym sposobem dys-

pozycję nad 72 proc. udziałów,
które ma we wspólnocie mia-
sto. Posiadając takie umocowa-
nie spadkobiercy w sposób arbi-
tralny zatwierdzali kolejne pla-
ny remontowe budynku i re-
montowali swoją przyszłą wła-
sność w dużej części (72 proc.)
za publiczne pieniądze. Dziel-
nica Mokotów musiała wpom-

pować w remonty budynku Na-
rbutta 60 ponad 166 tys. zł. 

Apelujemy do obecnych
władz dzielnicy Moko-
tów, jak również do

kierownictwa mokotowskiego
Zarządu Gospodarki Nierucho-
mościami, który przejął pełno-
mocników dla wspólnot miesz-
kaniowych dopiero jesienią

2006 r., o odwołanie z zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej Na-
rbutta 60, w możliwie szybkim
terminie, spadkobierców byłego
właściciela i tym samym poło-
żenie kresu pasożytowaniu osób
prywatnych na publicznych
środkach, których stołeczne
dzielnice z roku na rok mają co-
raz mniej. Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Kolejne informacje i dokumenty dotyczące nieruchomości komunalnego przy Narbutta 60

Skandal z 2006 roku – wierzyciele w zarządzie

KKsseerroo ppiissmmaa mmookkoottoowwsskkiieeggoo BBGGNN zz ddnniiaa 55..0044..22000066 rr.. 

W dniach 12, 16, 17 oraz 18 marca 2015
r. odbędą się spotkania dyskusyjne dla
mieszkańców i autorów projektów zgło-
szonych do budżetu partycypacyjnego na
2016 rok. W trakcie spotkań autorzy
projektów zaprezentują swoje projekty.
Przewidziana jest również dyskusja. 

Spotkania to dobra okazja do łączenia projektów,
ich modyfikacji oraz zwrócenia uwagi na szczegó-
ły które wymagają dopracowania. Może się okazać,
że mieszkańcy mają podobne pomysły na projekt
w zbliżonej lokalizacji albo złożyli dwa różne pro-
jekty dla tego samego terenu. Dzięki udziałowi w
spotkaniach będzie można porozmawiać o tym, czy
uda się te projekty połączyć lub zmodyfikować
tak, aby wzajemnie się nie wykluczały.

Spotkania odbędą się we wszystkich obszarach,
dla których można było składać projekty:

12 marca, godz. 18.00 – Ursynów Wysoki Pół-
nocny – Szkoła Podstawowa nr 303 im. Frydery-
ka Chopina przy ul. Koncertowej – 29 projektów 

16 marca, godz. 18.00  – Ursynów Wysoki Po-
łudniowy – Szkoła Podstawowa nr 340, ul. Lo-
kajskiego, 24 projekty 

17 marca, godz. 18.00  – obszar ogólnodzielni-
cowy – Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 – 28
projektów 

18 marca, godz. 18.00  – obszar  ogólnodzielni-
cowy – Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 - 27
projektów 

Ze zgłoszonymi projektami można zapoznać
się na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl, a głos
w dyskusji można zabrać na forum internetowym.

1 października 2014 r. Zarząd Dzielnicy Ursy-
nów podjął decyzję o przeznaczeniu na cele reali-
zacji budżetu partycypacyjnego na rok 2016 w

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy kwoty 6 100
000,00 zł , tj. 2,01 % środków z prognozowanej
kwoty przeznaczonej do dyspozycji Dzielnicy na
2016 rok.

Zgodnie z wytycznymi do dzielnicowego za-
łącznika do budżetu m.st. Warszawy w kolejnej
edycji budżetu partycypacyjnego Zarządy Dziel-
nic są zobowiązane były przeznaczyć od 1% do 2%
środków, o których wydatkowaniu zadecydują
mieszkańcy.

16 października 2014 r. Prezydent m.st. Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarzą-
dzenie nr 6699/2014 w sprawie konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego War-
szawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na
rok 2016.

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą
być zgłaszane projekty, które:

1) są możliwe do zrealizowania w trakcie roku
budżetowego 2016,

2) umożliwiają korzystanie z efektu realizacji
projektu przez ogół mieszkańców,

3) są zlokalizowanie na terenie pozostającym
we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na
rzecz osób trzecich,

4) w przypadku, gdy zlokalizowane są na tere-
nach nienależących do m.st. Warszawy koniecz-
ne jest dołączenie zgody dysponenta terenu.

Do 22 marca tego roku projekty można zmie-
niać, ulepszać i łączyć. Możesz teraz porozma-
wiać o nim z sąsiadami i ulepszyć swój projekt
tak, żeby odpowiadał na potrzeby jak najwięk-
szej liczby osób. Będziesz w czerwcu głosować na
projekty? Podyskutuj teraz z innymi o tym, które
projekty są najważniejsze i daj znać projektodaw-
com, jak mogą poprawić swój projekt.

Burmistrz Ursynowa Ro-
bert Kempa wystosował
zaproszenie do wszystkich
dyrektorów publicznych
jednostek edukacyjnych
na terenie Ursynowa. 

Jest ono wynikiem analizy de-
mograficznej roczników przed-
szkolnych i szkolnych na najbliż-
sze cztery lata, przygotowanej
przez dzielnicowy wydział
oświaty i wychowania. Zgroma-
dzone dane demograficzne
wskazują, że najbliższe lata wy-

muszą zmiany w istniejącej
strukturze oddziałów szkolnych
na Ursynowie. 

Wstępna prognoza pokazuje,
że w ciągu najbliższych 4 lat licz-
ba oddziałów w szkołach pod-
stawowych powinna zwiększyć
się aż o 37 w stosunku do stanu
obecnego. - Zmiany demogra-
ficzne, z którymi przyjdzie nam
wspólnie się zmierzyć będą wy-
magały podjęcia ogromnego wy-
siłku organizacyjnego i finanso-
wego ze strony władz Dzielnicy

Ursynów, a także szeregu dzia-
łań ze strony dyrektorów jedno-
stek oświatowych, które powin-
ny zmierzać do zapewnienia
wszystkim uczniom  właściwych
warunków do nauki – twierdzi
burmistrz Kempa.

Do rozmowy na ten temat za-
proszone zostały wszystkie gru-
py społeczności oświatowej – dy-
rektorzy, nauczyciele, rady ro-
dziców oraz rodzice. - Chciał-
bym, aby ten materiał stał się
podstawą do dyskusji  oraz wy-
tyczenia kierunków rozwoju ur-
synowskiej oświaty - kontynu-
uje w swoim oświadczeniu bur-
mistrz. - W mojej opinii już dziś
trzeba podjąć decyzję co do tego,
w jaki sposób ukształtujemy sys-
tem skutecznej obsługi potrzeb
edukacyjnych najmłodszych
mieszkańców naszej dzielnicy.
Nie wyobrażam sobie, aby de-
cyzje takie podejmowane były
bez udziału dyrektorów placó-
wek oświatowych.

Spotkanie z dyrektorami ur-
synowskich, publicznych jedno-
stek edukacyjnych odbędzie się
w najbliższy czwartek
12.03.2015 r., w godzinach
13.00 - 15.00, w sali nr 136 Urzę-
du Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

P e t e

Burmistrz chce zwiększenia liczby oddziałów szkolnychDyskusje na temat budżetu partycypacyjnego
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Piórem Derkacza

Antoni Chodorowski /1946-1999/ 
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Nie zasługi, ale przynależność płciowa ma decydować w nadawaniu nazw ulic Słupska. Jak za-
uważył panujący tam prezydent miasta, kobiety patronują tylko 16 ulicom, podczas gdy mężczyź-
ni są patronami aż 203 ulic. Jednym słowem trwają w Słupsku gorączkowe poszukiwania kandy-
datek, których nazwiska mają być umieszczone na tablicach z nazwami ulic. Problem polega też na
tym, że nazwiska wielce zasłużonych kobiet zostały już zagospodarowane, a nowe nazwiska dopie-
ro dojrzewają do tej roli. Kto wie, czy ambitny i pomysłowy prezydent Słupska nie zamieni istnieją-
cej ulicy Grodzkiej w inną Grodzką, dodając tylko imię Anna! J e r z y  D e r k a c z  

Jeszcze kilka lat temu musiałem używać niebywałych argumentów i udo-
wadniać niezaprzeczalne fakty, by ktokolwiek zainteresował się projekta-
mi, typu Echelon, witryną Wikileaks, czy Edwardem Snowdenem. 

Ślepa wiara ludzi odpornych na jakiekolwiek nowości powodowała, że to wi-
dzieli i bełkot, a najczęściej przemilczenia mediów mainsteamowych uznawali bez-
krytycznie za dobrą monetę i nie docierał do nich nawet najprostszy argument logiczny. Próbowa-
łem podważać ten brak krytycyzmu, sugerując, że to co dostrzegają na wizji i o czym czytają w ga-
zetach jest odpowiednio przygotowaną dla nich papką.

Nie mam pretensji ani do tych, których nie stać na zakup telewizji satelitarnej (też gówno, ale ko-
mercyjne), ani do tych, którzy dziennik kupują tylko raz w tygodniu, bo ich nie stać. 

Ponieważ naszym kapitałem, często ważniejszym od góry pieniędzy, jest intelekt i wiedza. to nieste-
ty można postępowanie zdecydowanej większości społeczeństwa uznać za nieracjonalne, niemądre. Ale
to nadal pół biedy, bo zmiana poglądów i tak zwane samowykluczenie (modny termin) jest prawdzi-
wą przeszkodą w rozumieniu zasad tego świata. Pokażcie mi te tłumy zgłębiające encyklopedie, infor-
matory, czytające oryginalne treści doniesień korespondencyjnych – nie ma, bo ludzie zostali ogłupie-
ni już na tyle, że przeciętny Polak czyta mniej niż jedną książkę rocznie (najczęściej kucharską)!

Nic zatem dziwnego, że ludzie, jako ten niewierny Tomasz zlekceważyli w mediach drobne, zni-
kające wzmianki, mówiące o śledzeniu wszystkich Amerykanów przez National Security Agency

(NSA) – Narodową Agencję Bezpieczeń-
stwa. NSA w kolaboracji z innymi służ-
bami śledziły i śledzą nie tylko nieszczę-
snych Amerykanów, nieświadomych i
poruszających się w rytm grany przez
medialnych pomocników tych służb.
Okazuje się, że wielki sojusznik w Euro-
pie – Niemcy w osobie Angeli Merkel i in-
nych dostojności mieli telefony na pod-

słuchu. Najwierniejszy z wiernych przyjaciel Ameryki też nie ustrzegł się działań wywiadowczych
na swoim terenie, a także skierowanych na Polaków poza granicami Polski.

W końcu przyszła kryska na Matyska i właściciele Wikipedii pozwali NSA za szpiegowanie inter-
nautów.

Zacytuję tekst Reutersa w opracowaniu Mariusza Błońskiego:
„Wikimedia, organizacja, która odpowiada za Wikipedię, razem z siedmioma innymi firmami po-

stanowiła pozwać Amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego i amerykański Departament
Sprawiedliwości z zarzutem nieustannej inwigilacji Amerykanów.

Pozew został złożono do federalnego sądu w stanie Maryland, gdzie znajduje się siedziba NSA. 
Organizacje zarzucają rządowym służbom łamanie zapisów amerykańskiej konstytucji chronią-

cych prywatność obywateli USA. Jak twierdzi strona oskarżająca – NSA nielegalnie zdobywała in-
formacje włamując się do najważniejszych elementów infrastruktury sieciowej, która napędza In-
ternet w Stanach Zjednoczonych.

Oprócz Fundacji Wikimedia pozew złożyli między innymi: Instytut Rutherforda, amerykański od-
dział Amnesty International czy National Association of Criminal Defense Lawyers, która zrzesza
m. in. prawników z całego terenu USA.”

Nie pierwszy to pozew, jak dotąd wcześniejsze, w ramach demokracji i działaniem niezależnych
sądów USA trafiały do kosza, a w najlepszym przypadku mogły utknąć w sądach i cicho sza.

Wartość wykradzionych przez Edwarda Snowdena informacji o systemie PRISM nie kończy się na
pokazaniu zgrubnie systemu śledzenia użytkowników. Po tym jak w lipcu 2013 roku Snowden prze-
kazał dokumenty o działaniach Microsoftu, prezydent Obama, zapowiadał większą przejrzystość, mó-
wił, że niezależni sędziowie są właśnie po to, by patrzeć rządowi na ręce. Było to mniej więcej takie usta-
wa premiera Donalda Tuska „o dostępie do danych publicznych”, w której ten dostęp ograniczono.

Okazało się, że nie tylko Microsoft, ale wiele innych potentatów internetowych współpracowa-
ło z NSA, zostawiając w swoich programach „tylne wejścia”, dziury w oprogramowaniu, itp. Wiel-
ki koncerny technologiczne konsekwentnie zaprzeczają że dają NSA dostęp do swojej infrastruk-
tury. Twierdzą, że nie wiedziały o istnieniu PRISM, a jedyne dane o użytkownikach, jakie przeka-
zują agendom rządowym są udostępniane na podstawie nakazów sądowych.

Czym skończy się pozew. Nie wiem, mam jednak nadzieję, że służalcze media przestaną ukry-
wać prawdę. Co zrobią Amerykanie – niewiele mnie obchodzi niech się sami rządzą. Ale te wszyst-
kie polskie „gównozjady” antyszambrujące u Obamy powinny definitywnie zniknąć z naszej poli-
tyki i dziennikarstwa. Nie ma nic bardzie obrzydliwego, niż pisanie na zamówienie. Im też ktoś kie-
dyś dobierze się do skóry.

Źródła: Reuters, Guardian, PhysOrg, Spiegel, The Washington Post, Wikipedia

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Wikimedia w sądzie

„Nie tylko Microsoft, ale wie-
lu innych potentatów inter-
netowych współpracowało z
NSA , zostawiając w swoich
programach „tylne wejścia”

Warszawscy przedsiębiorcy świadczący usługi w Warszawie powoli zwi-
jają swoje interesy, często prowadzone od kilkudziesięciu lat i prze-
chodzące z pokolenia na pokolenie. Przyczyną są stale rosnące staw-

ki najmu lokali użytkowych. Z ostatniego raportu międzynarodowej agencji
nieruchomości Colliers International wynika, że czynsze w Warszawie wzrosły
w III kwartale 2014 r. aż o 5,6 proc., co stanowi najwyższy wzrost w tym segmencie gospodarki
wśród krajów Europy środkowo-wschodniej. Kolejne ekipy rządzące stolicą nie zdołały opracować
jednolitej dla wszystkich dzielnic polityki wspierania ginących usług, m.in. poprzez proponowa-
nie usługodawcom preferencyjnych stawek czynszowych. Wprawdzie trzy lata temu został powo-
łany w mieście zespół do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, ale – jak mówi Waldemar Pió-
rek, prezes zarządu Warszawskiej Izby Przedsiębiorców – w zasadzie organ ten jest martwy.
Wskaźnik pustostanów powierzchni użytkowej (w tym biurowej) w stolicy kraju jest zatrważają-
cy, bo wynosi już kilkanaście procent. Eksperci szacują, że z powodu wysokich stawek czynszu w
Warszawie niewynajętych jest 500-600 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Lepiej radzi sobie z tym
problemem stołeczna spółdzielczość mieszkaniowa, rady nadzorcze wielu, choć nie wszystkich,
spółdzielni starają się iść na rękę małym przedsiębiorcom. 

Skok cywilizacyjny spowodował, że wiele zawodów zginęło. Młode pokolenie nie ma bladego po-
jęcia, kim byli bednarz, kołodziej, ludwisarz, czy stelmach. Odsyłam do Internetu, bo w felietonie
nie ma miejsca na szersze opisy. W szczątkowym stadium znajdują się takie fachy jak flisak, grawer,
rymarz, introligator, kowal, kuśnierz, czy fachowiec od repasacji. Jest to efekt ciągle zmniejszają-
cego się popytu na usługi rzemieślnicze, postępu technicznego i zastępowanie produkcji ręcznej przez
tańszą produkcję mechaniczną nie sprzyjają rozwojowi rzemieślnictwa manualnego. Dziś do otwar-
cia pracowni zegarmistrzowskiej albo złotniczej nie potrzeba dyplomu, dlatego niewiele osób de-
cyduje się na przystąpienie do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, choć takie egzaminy ma-
ją status państwowych uznawanych na całym świecie. 

Na marginesie ginących zawodów powiem, że najbardziej szkoda mi ceklarza. Był to w daw-
nych czasach miejski pachołek, którego zadaniem było pilnowanie przez okrągłą dobę po-
rządku, wyłapywanie włóczęgów, żebraków i bezpańskich zwierząt, stawienie szubienic

oraz wymierzanie kary chłosty. Ta ostatnia przydałaby się w dzisiejszej Polsce jako instrument słu-
żący karaniu ulicznych wandali niszczących wszystko, co znajdzie się w zasięgu ich wzroku. Ostat-
nio bardzo wzruszyła mnie informacja o skazaniu na 9 miesięcy więzienia i publicznym wychłosta-
niu w ultranowoczesnym cywilizacyjnie Singapurze dwóch młodych niemieckich wandali, którzy
zamalowali sprayem końcową stację tamtejszego metra. Nie pomogły interwencje dyplomatyczne
– pod nadzorem obecnego podczas chłosty lekarza młodym Niemcom popękały od bata plecy. Tra-
dycyjnie stawiam butelkę markowego koniaku przeciwko flaszce „jagodzianki”, że kolesie ci nig-
dy już nie wezmą do ręki pojemnika ze sprayem. 

Ujmując rzecz generalnie, można powiedzieć, że czasy obecne to czasy masówki, a masówka,
jak wiadomo, wyklucza jakość. Polski przeciętniak nie szyje dzisiaj spodni i marynarki na miarę,
bo i po co. Wszak w sklepie i na bazarze można kupić gotowe ubranie. W wielkich sieciach han-
dlowych najlepiej schodzi taniocha, na przykład pyszna kiełbaska po 8,99 zł, ale nikogo nie inte-
resuje z czego ta pyszna wędlinka została wyprodukowana. Podobnie nikt nie pyta, czym nadzia-

ne są „domowe” pierożki a` 10,99 zetów za ki-
lo. Gdyby smakosze dowiedzieli się, co zjedli,
mogliby mieć problem z zastopowaniem refluk-
su. But? Najlepiej taki z plastikową podeszwą,
przecież chodzi się w nim tak samo jak w skó-
rzanym. Prześmiewcy nazywają takie obuwie
„parzymięsami”. Króluje badziewie i brakorób-

stwo. Przed trzema laty musiałem przeprowadzić remont generalny mieszkania. To była więcej niż
półroczna udręka i dwie ekipy wyrzucone na zbity pysk. Remont dokończyła trzecia ekipa, też z
problemami. Nie mogłem dojść do siebie przez kilka miesięcy i od tej pory nie wpuszczę nikogo
do mieszkania bez rekomendacji. Mam już „swoich” : hydraulika, speca od pralek, fachowca od
żaluzji i panią od sprzątania oraz mycia okien. 

J est sprzyjająca okoliczność, aby podzielić się z czytelnikami swoją wiedzą nabytą o tym,
co na południu Warszawy jest dobre i solidne. Przywiozłem kiedyś ze Sri Lanki torbę po-
dróżną - piękna rzecz zrobiona z grubej, jakby marynowanej w czerwonym winie skó-

ry, z wytłoczonym na niej stadem słoni. Po latach używania poszły paski i diabelnie zręcznie
wszyte suwaki. Pętałem się po mieście i w Internecie przez kilka miesięcy, aż wreszcie ktoś dał
mi namiar na pana Józefa Walaszczyka, kaletnika i rymarza, który ma swoją pracownię przy
ul. Sobieskiego 18 (róg Nałęczowskiej). Przyjął mnie starszy, dystyngowany dżentelmen, obej-
rzał torbę, powiedział „da się zrobić”, po czym wypisał przez kalkę kwit przyjęcia towaru. Za
40 zł mam torbę jak nową i korzystając z okazji publicznie panu Józefowi dziękuję. Masz kło-
poty z zegarkiem? Odwiedź pana Krzysztofa Olejarza na Ursynowie (ul. Żabińskiego 3). To praw-
dziwy cudotwórca, poza typowymi naprawami jak szkiełka, baterie i paski, przywraca również
życie starociom. Ostatnio naprawił znajomemu, który już zwątpił, stary automatyczny zega-
rek Seiko. Pan Krzysztof znanym tylko sobie sposobem znalazł części i zegarek chodzi jak za
dawnych czasów. Ukłony dla władz SM „Wyżyny”, że nie pozwalają zginąć tak znakomitemu
fachowcowi. 

Wracam do opisanych wyżej „domowych” pierożków z hipermarketów po 10,99 zeta za kilo. Pań-
stwo Iwona i Andrzej Kęczkowscy od 1999 r. nadzorują w swoim zakładzie ręczne lepienie piero-
gów według opracowanej przez nich receptury. Pan Andrzej osobiście kręci pasztet, dlatego zaku-
piony w Piasecznie przy ul. Kościuszki 11 wyrób smakuje dzisiaj tak samo, jak 15 lat temu. Pierogi
i pasztet są ponad dwa razy droższe niż te z sieci handlowych, ale jest to ten smak - z czasów mojej
młodości. Reperacja obuwia? Tylko Ursynów ul. Amundsena 4 albo Belgradzka 52. Nie wiem, któ-
ry zakład jest lepszy, wiem natomiast, że oba gwarantują solidność, terminowość i umiarkowane
ceny. Od ponad 10 lat moje znacznie przerzedzone włosy strzyże pan Tomek, który wraz ze swo-
im wspólnikiem prowadzi zakład przy ul. Meander 2a (stacja metra Natolin). Chłopaki tną jak sza-
tany, także niewieście głowy. Są bardzo kreatywni, właśnie medytujemy nad zmianą mojego ima-
ge, bo ostatnie nie podobam się sobie. Może jakiś kolorowy czub albo trwała ondulacja? Kto wie…
Jak tapicer, to także Ursynów, a konkretnie ul. Hirszfelda 10. Pan Kazimierz Kurpiewski materiały
na kanapy, krzesła oraz narożniki kroi i obija z wprawą zawodowca, klientów natomiast kroi lek-
ko, powiedziałbym – ulgowo. 

A le nikt już tak nie kroi spodni jak pan Antoni Merski, warszawiak z dziada pradziada urzę-
dujący obecnie w pracowni przy ul. Promenada 5/7 na „dolnym” Mokotowie. Pan An-
toni robi w swoim fachu od 1964 r., terminował u słynnych krawców Klimka i Gutow-

skiego, a kroju i szycia spodni uczył go na Krochmalnej 2 sam Wojtek Kuczera, jeden z najsłyn-
niejszych warszawskich spodniarzy. Swoje pierwsze spodnie, bryczesy mistrz Merski szył dla se-
kretarza Władysława Gomułki i goszczącego w Polsce w 1965 roku na polowaniu tow. Nikity
Chryszczowa. Mistrz Antoni Merski jest klasą samą dla siebie, o czym miałem okazję przekonać
się osobiście. Jak większość ludzi renesansu mam solidny obwód w pasie i tego typu ułomności
nie da się ukryć za pomocą konfekcyjnej masówki. Mistrz dokonał dokładnego pomiaru, wypy-
tał o moje oczekiwania, zaproponował materiał, po czym skroił dwie pary spodni. Nie było po-
prawek, a kiedy mam na sobie spodnie made in Merski staję się ponoć bardziej atrakcyjny dla ko-
biet. Mistrza wspiera ściśle z nim współpracująca pani Danuta, specjalistka od wszelkich prze-
róbek męskiego i damskiego odzienia. 

To przykre, że rzetelnych fachowców wykonujących pewne usługi trzeba dzisiaj szukać ze świe-
cą w dłoni. Pocieszające jest jednak to, że ci ostatni Mohikanie swoich zawodów jeszcze funkcjonu-
ją i można korzystać z ich usług. Co będzie kiedy ich zabraknie lepiej nie myśleć. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Gdzie fachowcy z tamtych lat...

„Młode pokolenie nie ma
bladego pojęcia, kim był
bednarz, kołodziej, lu-
dwisarz, czy stelmach”
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W Europie wiadomo już wszystko. Volkswagen już po raz czwarty
postawił swoje auto na najwyższym podium prestiżowego konkur-
su Car of the Year. Tym razem to Passat najnowszej, ósmej genera-
cji, okazał się niezwyciężony w 51. edycji konkursu, pokonując po-
nad trzydziestkę rywali. Dziś jeszcze słów kilka o tegorocznych
konkursach i ich głównych bohaterach...

Jak zwykle w marcu, podczas genewskich targów, wybierany jest europej-
ski samochód roku. Nie inaczej było i tym razem. Na trwającej jeszcze do nie-

dzieli wystawie zmierzyło się siedem wspaniałych konstrukcji, z początkowej grupy 31 ubie-
gających się w tym roku o nagrodę samochodów. Wśród grupy finalistów znalazły się oprócz
Passata: Citroen C4 Cactus, Mercedes Klasy C, Nissan Qashqai, Ford Mondeo, Renault Twin-
go oraz BMW Active Tourer. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że wykonana przez Passata w
tym roku „robota” zasługuje na uznanie. 340 zdobytych punktów, to ogromna przewaga nad
drugim Cactusem, który zdobył ich 248 i Mercedesem Klasy C z liczbą punktów 221. Z infor-
macji prasowych wynika, że tegoroczny sukces Passat zawdzięcza głównie uznaniu, jakie zna-
lazła wysoka jakość jego wykonania, funkcjonalność, przestronność wnętrza oraz szeroka ga-
ma jednostek napędowych i największy, dostępny w tej klasie aut bagażnik. Liczne są też opi-
nie, że Passat, swoim zaawansowaniem technologicznym oraz wykończeniem, coraz bardziej
zbliża się do aut klasy premium. Nie mam jeszcze swojego zadania na ten temat, ale muszę
przyznać, że jak rzadko w którym konkursie, stawka finalistów z grubsza odpowiadała rów-
nież i moim typom. Siedem najlepszych aut reprezentowało różne klasy pojazdów i muszę
uczciwie przyznać, że bodaj wszystkie z nich, są i dla mnie interesującymi propozycjami w
swoich klasach. Nie bardzo można w życiu codziennym porównywać sensowność wyboru po-
między np. nowym Renault Twingo, a Nissanem Qashqai, ale kto broni pomarzyć o większej
ilości pojazdów w garażu... 

Z dziennikarskiego obowiązku wspomnieć należy, że tegoroczny niemiecki zwycięzca powtó-
rzył sukces swojego koncernowego brata - Golfa, który zwyciężył w konkursie COTY w roku
2013 oraz zastąpił na podium ubiegłorocznego zwycięzcę, posiadającego oryginalne i ciekawe wnę-
trze, Peugeota 308 drugiej generacji.

Jedną z ciekawostek tegorocznej „Genewy”, jest przysłanie przez Amerykanów dwóch swo-
ich nowych „siłaczy”: Cadillaca ATS-V, który rozwija moc do 460 KM, oraz jeszcze mocniejsze-
go - CTS-V, zapowiadanego, jako najmocniejszy Cadillac produkowany kiedykolwiek w histo-
rii. Jeśli o ciekawostkach mowa, wspomnieć również warto o innym wyróżnieniu dla Cactusa.
Za swój nietuzinkowy styl został on również doceniony w 23. plebiscycie Samochód Roku
Playboya 2015. Polskie jury w składzie Włodzimierz Zientarski, Krzysztof Hołowczyc, Andrzej
Borowczyk, Andrzej Koper oraz Rafał Jemielita, wyłoniło najciekawsze ich zdaniem samocho-
dy, dostępne na naszym rynku. Wśród wyróżnionych modeli, Citroen C4 Cactus – zdobył tytuł
“Auto dla Dziewczyny Playboya”. Z pewnością nie bez znaczenie dla tego wyboru był fakt do-
stępności Cactusa w 21 konfiguracjach kolorystycznych nadwozia oraz trzech możliwych wy-
strojach wnętrza.

Na Genewie i Passacie w tym roku nie koniec. Trwa rywalizacja w konkursie światowym - World
Car of the Year 2015. W odróżnieniu od konkursu europejskiego, w WCOTY, zwycięzcy zostaną
wyłonieni w kategorii głównej oraz w kategorii design, ekologia, osiągi oraz prestiż. Nie ma co
ukrywać, konkurs światowy jest zdecydowanie bardziej różnorodny, a oddziaływanie medialne
oraz przełożenia na sprzedaż wręczanych w nim nagród, jest chyba jeszcze większe. Z listy 170
aut, zgłoszonych na początku zarówno przez producentów, ekspertów, jak i samych jurorów, po-
wstało 5 list. W następstwie trwających eliminacji, na targach w Genewie, ogłoszone zostały fi-
nałowe trójki samochodów w każdej z pięciu kategorii. Po kolejnych głosowaniach, podczas Mię-
dzynarodowego Salonu Samochodowego w Nowym Jorku, w czwartek 2 kwietnia 2015, pozna-
my zwycięzców w tegorocznym konkursie światowym.

Poniżej podaję zestawienia finalistów w poszczególnych kategoriach konkursu World Car of the
Year 2015: 

ŚŚwwiiaattoowwyy SSaammoocchhóódd RRookkuu 22001155:: Ford Mustang, Merce-
des Klasy C, Volkswagen Passat

ŚŚwwiiaattoowwyy EEkksskklluuzzyywwnnyy SSaammoocchhóódd RRookkuu 22001155:: BMW
i8, Mercedes Klasy S Coupe, Range Rover Autobiography
Black LWB

ŚŚwwiiaattoowwyy SSppoorrttoowwyy SSaammoocchhóódd RRookkuu 22001155:: BMW M4 Co-
upe/M3 Sedan, Jaguar F-Type R Coupe, Mercedes AMG GT

ŚŚwwiiaattoowwyy ZZiieelloonnyy SSaammoocchhóódd RRookkuu 22001155:: BMW i8, Mer-
cedes S 500 Plug-in Hybrid, Volkswagen Golf GTE

ŚŚwwiiaattoowwyy SSaammoocchhooddoowwyy DDeessiiggnn RRookkuu 22001155:: Citroen
C4 Cactus, Mercedes Klasy C, Volvo XC90

W Europie znamy już nowego Króla, teraz czekamy na pięć koronowanych modeli światowych.
Nie jest wykluczone, że dwie korony spoczną na jednej „głowie”...

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

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Wielka motoryzacja...

K r ó l  2 0 1 5 Złości mnie ta kampania prezydencka. Komorowski, Duda, Ogórek, Kor-
win, Jarubas, Palikot, Kowalski, Nowicka, Grodzka i parę jeszcze innych
osób o już nawet mnie nic nie mówiących imionach. Lista chętnych. Po-

ważnych dwóch. Reszta z innej konkurencji. Jeśli wybór: Komorowski versus Du-
da coś istotnego znaczy, to reszta mizernym jest tłem. Nie, że bezwartościowym.
To też oczywiście, jak idzie o instytucję prezydenta Polski i oczekiwania wobec osoby, która jak żad-
na inna łączyć powinna Polaków. 

Widzicie ich wszystkich począwszy od Ogórek na Grodzkiej kończąc? Jako autorytety? Przewod-
ników Polaków? Partnerów rektorów, inwestorów, związkowych przywódców, kardynałów, prezy-
dentów miast, poetów? Putina (Ogórek), Korwina-Mikke (Obama)? Ja nie widzę. Jeślibym zoba-
czył ekspresję wielkiego szacunku do – dajmy na to prezydenta Korwina-Mikke, albo prezydent Ogó-
rek – rektora któregoś z polskich uniwersytetów….. . Nie wypada pisać dalej. Nie rozwinę się.

Chcę napisać krótko – polska polityka staje się coraz bardziej politykopodobna. Politycy zaś – po-
litykopodobni. Ersatz, jak mówili Niemcy. Zboże i cykoria. Mocno słodzić trzeba i mleka dodać by

wypić i nie zwrócić. To jest polska polityka.
Żyje na kredyt. Za nie własne pieniądze. W
cieniu tych, którzy dali szansę. I byli zbyt
wielcy, by następcy mogli ich uznać. Rzecz ja-
sna każda epoka ma swoje wyzwania. Wałę-
sa odpowiadał na jego czas. Dzisiejsi powin-
ni odpowiadać na swój. Tego nie da się wprost

porównać. Wałęsa dziś – anachronizm. Swoje jednak perfekcyjnie zrobił. Marcinkiewicz? Chcecie
porównywać? Też dalej nie piszę. Kto czuje ten czuje. Kto nie – co bym napisał kontrproduktywne.

Polska prezydentura jest dziwną konstrukcją. Wybory powszechne. Nikt nie ma takiego manda-
tu. Kompetencje mizerne. W najlepszym wypadku – średnie. Owszem – autorytet Prezydenta. To
zawsze pośród Polaków, narodzie emocji – znaczy wiele. Coś naprawdę dużego. Kiedy wchodzi się
do Pałacu Prezydenta człowiek się prostuje. Zawsze. Turysta czy gość. Ale jeśli idzie o kompeten-
cje są one, uczciwie pisząc – średnie. Może kogoś podnieść. Innego obniżyć. Coś ułatwić. Albo utrud-
nić. Przesunąć z lekka czas decyzji. Może mieć inicjatywę. Ale ograniczoną. Na układzie w sejmie
opartą bardziej niż na swojej politycznej woli. Dziwaczny urząd. Ale Prezydent. 

On to wie. Komorowski. Ma w sejmie partię, która dała mu prezydenturę. Choć dała w walce. Kto
wie, może za to najbardziej cenię Tuska. Uniknął odpowiedzialności. Dał wzór. Cokolwiek ktokol-
wiek chce komentować – Komorowski, kandydat Platformy, pięć lat temu, przeszedł próbę! Obaj
byli godni. Sikorski jest wiarygodny przez to, że do dzisiaj nie ma w jego zachowaniach śladu tam-
tej porażki. Oni obaj, kiedyś naturalnie skonfrontowani, godni są siebie. To są te wyspy piachu po-
śród bagien na których powinniśmy budować Polskę.

Rozumieją to politykopodobni? Wątpię. Choć nie wątpię w zwycięstwo Komorowskiego. Polska
już inna niż w 1990. Kiedy Wałęsa miał sromotną okazję zmierzyć się z Tymińskim. Zresztą Bóg dał
mu, Wałęsie, okazję. Zaproponował Mazowieckiemu rząd. Mazowiecki nie mógł przyjąć. Prawdzi-
wy dramat. Politykopodobni mają go w d. I to jest dramat.

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

RESET Andrzej Celiński

Politykopodobni

„To jest polska polityka.
Żyje na kredyt. Za nie wła-
sne pieniądze. W cieniu
tych, którzy dali szansę”

MMuuzzyykkaa:: Andrzej Zarycki 

Bywają takie dni, 
Ponure dni,
Kiedy nikt 

Nie zapuka do moich drzwi.
Bywają takie dni, 

Ponure dni, tak jak ten,
Gdy morzy sen,

Dokucza mi samotność, 
Kiedy nie pocieszy nikt.

Bywają takie dni, 
Bywają takie smutne dni.

Lecz wierzę: przyjdzie dzień, 
Zwyczajny dzień,

Zniknie cień, 
Los podpowie mi: zmień coś, zmień.

Nadejdzie taki dzień, 
Szczęśliwy dzień, może dziś?

Gdy moja myśl
Uwolni się od smutku 

I posłucha serca drżeń.
Nadejdzie taki dzień, 

Nadejdzie kiedyś taki dzień.

Dość moich łez, dość! 
Niech przyjdzie tu ktoś,
Złym myślom na złość, 

Ktoś, kto by szepnął mi coś 
Cudownego i niezwykłego, wyśnionego, 

Kto wreszcie powie mi, 
Że kocha mnie jak nikt.

I wtedy przyjdą dni, 
Szczęśliwe dni,

Kiedy nikt 
Nie zabroni o szczęściu śnić.

Nadejdą takie dni, 
Szczęśliwe jak barwne sny,

To sprawisz ty!
Uwolnisz mnie od smutku, 

Gdy zapukasz do mych drzwi.
Nadejdą takie dni… 

Byle się zjawił ów Pan Nikt.

Muzykę skomponował Andrzej Zarycki, legendarny pianista krakowskiego Kabaretu Piwnica pod
Baranami, twórca znanych utworów śpiewanych przez Ewę Demarczyk.

Wojtek Dąbrowski wystąpi w najbliższy poniedziałek 16 marca o godz. 19 w kabarecie ZAKR pod-
czas Warszawskiej Giełdy Autorów w Domu Kultury Śródmieście (ul. Smolna 9).

www.spotkaniazpiosenka.org

Pan Nikt

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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DO 4000 zł na oświadczenie.
AKCEPTUJEMY RÓŻNE

FORMY DOCHODU. 
Tel. 668-681-916

ANTYKI wszelkie za gotówkę
kupię, 601-336-063

KUPIĘ każde
elektronarzędzia oraz każdy

inny sprzęt budowlany.
Odbiór osobisty. 
Tel. 690-613-031

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD

dojazd
609-155-327

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

SPRZEDAM zakład fryzjerski,
516-144-424

TANIO skórzany do renowacji,
narożnik + fotel, 600-244-144

PODNAJMĘ stanowisko
fryzjerskie, 900 zł Kabaty, 
660-665-730

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

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

HISZPAŃSKI, 507-087-609
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, 503-472-944 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

1200 m2 rolna (rekreacja),
okolice Powsina sprzedam, 
500-116-155

DZIAŁKA 3000 m2 z
pozwoleniem na budowę; działka
rekreacyjna 1000 m2, Prażmów,
602-77-03-61

GRUNT rolny 0,5 ha, 2 lub 7 ha,
Prażmów, 602-770-361

FIRMA produkcyjna z Piaseczna
k/Warszawy zatrudni
TECHNOLOGA - PROGRAMISTĘ
(obróbka skrawaniem) oraz
TOKARZY CNC, 668-128-571,
604-220-442. mail:
e.jaworska@sertapolska.pl

FRYZJERKĘ/-RA, dogodne
warunki, dużo klientów, Ursynów,
500-785-209

FRYZJERKĘ zatrudnię, Kabaty,
660-665-730

KONSTRUKTOR - wyroby z
blachy, rur i profili. Gołków 
k. Piaseczna, 602-253-180, 
casmet-system@wp.pl

LAKIERNIK proszkowy, ślusarz -
spawacz, Gołków k. Piaseczna,
602-253-180, 
casmet-system@wp.pl

PRZYJMĘ do pracy mechanika,
pomocnika mechanika i ślusarza -
spawacza do warsztatu
samochodów ciężarowych, Łazy 
k. Magdalenki, 604-626-444

ZATRUDNIMY sprzątaczkę w
szkole, 22 649-94-85; 
22 648-59-14

KAWALER, elektryk, lat 36
pozna panią spokojną, wierzącą,
504-363-187

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, 

jezioro, las, kameralnie. 
Tel. 89 621-17-80

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY, 
drzwi antywłamaniowe, okna,
rolety, meble na zamówienie, 

602-27-17-18, 
wt. i czw. promocje

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DETEKTYW, 534-928-330
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501-624-562

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GLAZURA, gładź, malowanie,

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

602-651-211

KOMPUTERY pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

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

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALOWANIE, 604-970-028
MALOWANIE, gipsy, panele,

glazura, 609-394-164
MALOWANIE, gładź, tanio,

505-73-58-27
MALOWANIE, referencje, 

722-920-650

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

NAPRAWA, awaryjne
otwieranie okien i drzwi, 
602-181-707

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie
drzew i krzewów, 604-401-161

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

PRZEPROWADZKI}
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

ROLETY - itp. Robert, 
501-132-233

ROLETY, plisy, żaluzje,
verticale, moskitiery, markizy, 
602-380-218, 22 641-18-85

A STOLARSKIE, szafy,
pawlacze, zabudowy i naprawy,
606-126-099

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

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

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

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

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

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

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

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

LEKARZ  seksuolog, 
22 825-19-51

OKULISTYKA - szybkie terminy
wizyt. Badania OCT, diagnostyka
jaskry, 783-959-687
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

ŁatwŁatw o nie będzieo nie będzie
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje WWiieessłłaawwaa BBaarraańńsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

1133 mmaarrccaa,, ppiiąątteekk,, 1188..0000,, sala
Galeria Domu Sztuki: spotkanie
poetyckie „Wiosna, miłość i inne
kataklizmy”. Swoje wiersze za-
prezentują Janina Próchniewska
i Danuta Nogawka. Oprawa mu-
zyczna: Aleksandra Marcinkie-
wicz (gitara, śpiew), Stefan Na-
rojek (gitara). Wstęp wolny

1155 mmaarrccaa,, nniieeddzziieellaa,, 1166..0000:: Te-
atr Za Daleki zaprasza dzieci na
bajkę „Zajączkowe niespodzian-
ki”. Bezpłatne karty wstępu wyda-
je kasa Domu Sztuki od czwartku,
12 marca, od godz. 17.00.* 

1155 mmaarrccaa,, nniieeddzziieellaa,, 1188..0000::
seans filmowy z cyklu „W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim”. W programie czarna ko-
media kryminalna „Pan Verdo-
ux” (USA 1947, reżyseria i w ro-
li tytułowej: Charles Chaplin).
Wstęp wolny.

1177 mmaarrccaa,, wwttoorreekk,, 1188..0000:: Ga-
leria Domu Sztuki zaprasza na
wernisaż wystawy fotograficz-
nej Ewy Żelewskiej-Florek p.n.
„Co mi w duszy gra…”.

Dom Sztuki zaprasza do filii:
Klubu Seniora (ul. Pięciolinii

10, tel. 22 643 01 10)
Modelarni Lotniczej (ul. Służ-

by Polsce 1, tel. 22 643 12 82)
*Sfinansowano ze środków

Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

W Galerii „U” Domu Kultury
Stokłosy od 15 marca nowa wy-
stawa. Tym razem nagradzanej
malarki Bogny Hiszpańskiej. Sa-
ma artystka pisze o swoich obra-
zach, że „mają treść, są figuralne
przedstawiające. (...) Moje ob-
razy, podobnie jak ja sama, są
pogodne. Wielu oglądających
uważa, że emanują pozytywne
energie”. Wystawa sfinansowa-
na ze środków dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy. 

1155 mmaarrccaa ((nniieeddzziieellaa)),, ggooddzziinnaa
1177::0000 – premiera Teatru Stokło-
sów dla dzieci „Seria niefortun-
nych zdarzeń” w reżyserii Zofii

Szulakowskiej. Spektakl prze-
znaczony jest dla dzieci od 8. ro-
ku życia. Czas trwania: około 1
godzina. Wszystkie dzieci i ro-
dzice aktorów – wstęp wolny.
Dorośli niebędący rodzicami ak-
torów – wejściówka za 5 zł. Re-
zerwacje: 22 8553517.

88 kkwwiieettnniiaa 22001155 w Domu Kul-
tury Stokłosy odbędą się dzielni-
cowe Eliminacje sześćdziesiąte-
go już Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego. DK Stokłosy
odbędą się eliminacje turnieju
recytatorskiego. Szczegóły:
http://www.tkt.art.pl. Przygo-
tować należy trzy teksty w cało-
ści lub we fragmentach: 2 wier-
sze i 1 fragment prozy. Do ursy-
nowskich eliminacji zapraszamy
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych z całego Ursynowa.

Język niemiecki dla młodzie-
ży i dorosłych – poniedziałki i
czwartki od godziny 17.00. Dwie
godziny, grupy 6 osobowe, go-
dzina lekcyjna 15 zł, prowadzą-
ca Iwona Jędrych-Szynka. Zapi-
sy w placówce, tel.22 855 35 17.

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

tteell//..ffaaxx 2222 664411 1199 1155

1155 mmaarrccaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188..0000 – koncert Zespołu AD
REM „ Uśmiechnij się - idzie wio-
sna”, występują: Paweł Choina,
Elżbieta Chomentowska, Barba-
ra Kopańska, Krystyna Paszkie-
wicz i Irena Żukowska. Oprawa
muzyczna: Paweł Choina, sce-
nariusz i reżyseria: Zofia Rosiń-
ska. Wstęp - zaproszenia do od-
bioru w DK.

2211 mmaarrccaa ((ssoobboottaa)) ggooddzz..1188,,0000
– Kabaret SMILE. Wstęp - zapro-
szenia do odbioru w DK.

OOdd 1144 mmaarrccaa oodd ggooddzziinnyy
1166..0000 –w Galerii Ucznia wysta-
wa „Świątynie Prawosławne”

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

1122 ((cczzwwaarrtteekk)),, gg.. 1188..3300 -
Spektakl teatralny. Teatr Pod
Protezą. Spektakl wg Aleksan-
dra Fredry Pan Geldhab. Obo-
wiązują wejściówki 

1144 ((ssoobboottaa)),, gg.. 1177..0000 - Kon-
cert z cyklu Dawnych wspo-

mnień czar – spektakl kabareto-
wy pt.: ŚMIEJ SIĘ PAN.

Piosenki i teksty: J. Tuwima,
M. Hemara i A. Słonimskiego.
Obowiązują wejściówki 

1155 ((nniieeddzziieellaa)),, gg.. 1122..0000 - Kon-
cert z cyklu Bliżej klasyki dla
dzieci – Do re mi, powiedz mi,
czy już wiesz, co tak brzmi? We-
sołe zabawy dźwiękowe i zga-
dywanki muzyczne. Instrumen-
ty perkusyjne. Wstęp wolny.

1166 ((ppoonniieeddzziiaałłeekk)),, gg.. 1100..0000
Natolińskie Centrum Seniora za-
prasza na spotkanie z pisarką,
dziennikarką i podróżniczką An-
ną Kłossowską na warsztaty (sto-
rytelling) pn. „Opowiedz swoją
historię”. To coś dla amatorów
literatury, rozmów o niej i dla
tych, którzy piszą „do szuflady”.
Wstęp wolny.

GGaalleerriiaa WWiieeżżaa
PPaarraaffiiaa 

WWnniieebboowwssttąąppiieenniiaa PPaańńsskkiieeggoo
aall.. KKEENN 110011

Otwarcie wystawy malarstwa
p.t: Przestrzenie Ulotne Joanny
Łukawskiej-Krajewskiej do Ga-
lerii Wieża, al. KEN 101 w dniu
14 marca 2015 r. na godz. 17.
Wystawa Joanny Krajewskiej-
-Łukawskiej zainauguruje sezon
wystawienniczy ‘15 w Galerii.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1122..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim –
w cyklu „Wczesnonowożytne im-
peria kolonialne: powstanie, roz-
kwit, upadek” pt.: „Wczesnono-
wożytny imperializm angielski:
budowa imperium brytyjskiego
w XVII – XVIII wieku”.

1177..0033 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu „Dwu-
dziestolecie międzywojenne w
Warszawie – kultura, sztuka,
rozrywka” pt.: „Hanka Ordo-
nówna – pieśniarka Warszawy”.

1199..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu Wieczorów Czwartko-
wych z p. Izabelą Iwanicką pt.:
„Termin polska szkoła plakatu i
wynikające z niego nieporozu-
mienia”.

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