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Rozenek: teraz nasz ruch
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HGW przeprasza za śmieci

Czyt. str. 5

Wojewoda Jacek Kozłowski
atakuje burmistrza Ursynowa

Piotra Guziała w obronie 
Hanny Gronkiewicz-Waltz
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Blokada na Gąsek Szkoły: jak było, jak jest

KOLAŻ MICHAŁ DOMAŃSKI
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Zniemałym zdumieniem kon-
statuję, iż media ogólnopol-
skie nie są ostatnio zdomi-

nowane przez tak ważne kwestie
jak to, czy skandalistka Doda wy-
stąpiła publicznie bez majtek al-
bo czy Joanna Moro wystarczają-
co fałszowała Annę German w
Opolu. W najbardziej prestiżowych
dziennikach i tygodnikach papie-
rowych oraz w takichż audycjach
radiowych i telewizyjnych trwa te-
atr jednego aktora: coraz popu-
larniejszego politycznego harcow-
nika – burmistrza Ursynowa Pio-
tra Guziała, który z pomocą War-
szawskiej Wspólnoty Samorządo-
wej próbuje doprowadzić do refe-

rendum w sprawie odwołania wi-
ceprzewodniczącej Platformy Oby-
watelskiej Hanny Gronkiewicz-
Waltz ze stanowiska prezydenta
stolicy. Guziała cytują i „Gazeta
Wyborcza”, i „Fakt”, i „Super
Express”, i „Polityka”; ursynowski
włodarz udziela wywiadu Jacko-
wi Żakowskiemu na antenie ra-
dia TOK FM, wypowiada się w
TVN 24. A gdy jest już absolutnie
na fali, sama Monika Olejnik sta-
wia w jego skutecznej kampanii
„Kropkę nad „i” (TVN). 

Nie sławni ci publicyści wsze-
lako, tylko felietonista
„Passy” Tadeusz Porębski

przewidział bez trudu, że potężna
PO spróbuje podstawić nogę sa-
morządowcowi Guziałowi, znaj-
dując na niego jakiegoś haka. No
i długo nie trzeba było na to czekać.
Reprezentujący Platformę woje-
woda mazowiecki Jacek Kozłowski
ogłosił nagle, że Guział ma nieczy-
ste konto, bowiem prawdopodob-
nie złamał przepisy zabraniające
łączenia funkcji burmistrza z funk-
cją we władzach spółki prawa han-
dlowego (BCG), w której wedle
Krajowego Rejestru Sądowego
nadal figuruje jako prokurent. Na
skutek tego, zdaniem wojewody,
może być odwołany z posady bur-
mistrza. Żeby nie było wątpliwości,
iż Kozłowski, były szef sztabu wy-
borczego HGW, działa w interesie
partyjnym, wojewoda zaznaczył
w wypowiedzi dla „Gazety Wybor-

czej”: „Uderz w stół, a nożyce się
odezwą. Rozpoczynając akcję po-
lityczną, pan Guział powinien
mieć świadomość, że pojawią się
ludzie, którzy będą sprawdzać, czy
jest czysty”. Donos na Guziała miał
złożyć ktoś, kogo podpis był „nie-
wyraźny”. Całe szczęście, że inten-
cje Jacka Kozłowskiego są aż nad-
to wyraźne. Bo co tu dużo gadać:
co wolno wojewodzie, to nie tobie,
smrodzie – jak mawiano przed
wojną. 

Guział twierdzi, że we właści-
wym terminie złożył rezy-
gnację z funkcji prokuren-

ta, a kwestia wykreślenia go z KRS,
w którym nadal figuruje, to już
obowiązek spółki. Wojewoda się z
tym nie zgadza. Ciekawie na ten
spór reagują internauci. 
„Sprawa jest mocno naciągana i
śmierdzi z daleka! Prawnie pro-
kurent nie jest zaliczany do żad-
nych władz spółki! Władze spółki
to zarząd i rada nadzorcza. Pro-
kurent to inaczej pełnomocnik za-
rządu spółki mający prawo do
składania oświadczeń woli w

imieniu i na rzecz spółki (zgod-
nie z kodeksem cywilnym). Proku-
rentem - pełnomocnikiem spółki
może zostać dowolna osoba fizycz-
na (nawet ta z ulicy) spełniająca
wymogi określone w kodeksie cy-
wilnym. Odwołanie prokurenta
jest jednostronną czynnością
prawną, jego forma jest dowolna,
byleby tylko w sposób dostateczny
ujawniała wolę odwołania pro-
kurentowi udzielonego pełnomoc-
nictwa. Zapis w KRS jest tu spra-
wą drugorzędną i praktycznie nie
decyduje o niczym - ani o prawach
prokurenta, ani o jego odwoła-
niu” – twierdzi anonimowy ko-
mentator na portalu „Dziennika –
Gazety Prawnej”. 

P rzed mikrofonem TVN 24
wojewoda przyznał dosyć
dziecinnie, że wspomnianą,

na poły anonimową skargę ode-
słał do rozpatrzenia przez... pa-
nią prezydent, jakkolwiek ma
świadomość, że stawia ją to w nie-
zręcznej sytuacji... Guział riposto-
wał, iż HGW aż trzykrotnie kon-
trolowała jego oświadczenia ma-
jątkowe i nie miała najmniejszych
zastrzeżeń. – Zaangażował się pan
w obronę Gronkiewicz-Waltz, w
obronę twierdzy, której nie da się
już obronić – puentował burmistrz
w tej przyjacielskiej wymianie
zdań z wojewodą. 

P rzy okazji owego dżentel-
meńskiego sporu ludzie
ewidentnie nieżyczliwi pa-

ni prezydent przypomnieli, iż na
początku kadencji sama mocno
spóźniła się ze złożeniem oświad-
czenia majątkowego, co przez
właściwe organy zostały potrak-
towane z nieoczekiwaną toleran-
cją. Tym samym nieżyczliwym
chciało się również przypomnieć,
że w roku 2005 fałszywy donos
asystentki Włodzimierza Cimo-
szewicza – Anny Jaruckiej – skło-
nił go do rezygnacji z kandydowa-
nia na prezydenta Rzeczyspospo-
litej, chociaż w sondażach przed-
wyborczych, poprzedzających na-
głośnienie jego rzekomych prze-
win, pozostawał zdecydowanym
liderem. Jak informuje Wikipe-
dia, donos został nagłośniony za
sprawą eksperta PO Wojciecha
Brochwicza i posła PO Konstante-
go Miodowicza. Dopiero pięć lat
później sąd jednoznacznie orzekł,
że Jarucka dopuściła się fałszer-
stwa i skazał ją na półtora roku
pozbawienia wolności. Jest to bo-
daj najbrudniejszy grzech, ciążą-
cy na sumieniu PO, która prze-
cież wygrywała kolejne wybory

pod słusznym hasłem zerwania z
polityką zastraszania (areszty
wydobywcze!), wprowadzoną za
rządów Jarosława Kaczyńskiego
i Zbigniewa Ziobry. Intryga Ja-
ruckiej może być śmiało porówny-
wana ze słynną aferą amerykań-
ską Watergate, której sprężyną
był w 1972 walczący o reelekcję
prezydent Richard Nixon (Partia
Republikańska). I znowu, żeby
nie być posądzonym o jednostron-
ność, odwołam się do Wikipedii:
„Przyczyną afery były nielegalne
działania administracji Nixona,
skierowane przeciwko jego prze-
ciwnikom politycznym”. Jak wia-
domo, próba zainstalowania pod-
słuchu w siedzibie sztabu wybor-
czego Partii Demokratycznej
(kompleks Watergate) okazała
się nieudana. Ujawnili to z pew-
nym opóźnieniem dziennikarze
„Washington Post” Bob Wo-
odward i Carl Bernstein, no i w
1974 Nixon musiał ustąpić.

H GW pewnie też zostanie
zmuszona do ustąpienia,
nawet niekoniecznie w

drodze referendum. Chociaż bur-
del prawny i organizacyjny w
mieście nie ona głównie stworzy-
ła, ktoś z talentem administra-
cyjnym musi wreszcie nad tym
zapanować. Jak długo bowiem
nad interesem mieszkańców mo-
że przeważać interes kolejnych
partii?

P A S S M I TA

RYS. PETRO/AUGUST
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Wymęczeni miesiącami
nauki i siedzeniem w
szkolnych ławach ucznio-
wie w końcu odetchną z
ulgą. Już w najbliższy pią-
tek wypadnie bowiem ulu-
biony dzień większości z
nich – koniec szkoły, a co
się z tym wiąże, początek
wakacji.

Dzieciaki już pakują walizki,
by jak najszybciej wyruszyć do
ukochanej babci, która mieszka
na wsi, na obóz nad morzem, a
nawet na wycieczkę do dalekie-
go, tropikalnego kraju. Nawet ci
uczniowie, którzy w tym roku
będą jedynie kopać piłkę na wła-
snym podwórku i zgłębiać ta-
jemnice swojego miasta, też bar-
dzo się cieszą. W końcu przed
nimi dwa miesiące laby, odpo-

czynku od ciężkich podręczni-
ków, trudnych sprawdzianów
ukochanej pani nauczycielki. Dla
blisko 6 milionów dzieci i mło-
dzieży oraz około 650 tysięcy
nauczycieli już w najbliższy pią-
tek oficjalnie zakończy się rok
szkolny 2012/2013. 

Kończący się właśnie rok
szkolny przyniósł kilka znaczą-
cych zmian w polskich szkołach.
Kontynuowany był proces refor-
my szkolnictwa, który najbar-
dziej odczuwalny był w podsta-
wówkach, w których obowiązy-
wała już nowa podstawa progra-
mowa. W podstawie tej określo-
ne są cele i treści nauczania,
umiejętności uczniów oraz za-
dania wychowawcze szkoły, któ-
re są uwzględniane potem od-
powiednio w programach na-

uczania. Jest ona też bazą do pi-
sania nowych podręczników
szkolnych.

Wprowadzenie nowej podsta-
wy wiązało się też z rozpoczę-
ciem stopniowego obniżania
wieku rozpoczynania nauki w
szkole podstawowej. Trzy lata
temu po raz pierwszy obok sied-
miolatków, do szkół poszły
pierwsze sześciolatki. Cały czas
jednak o tym, czy kiedy najmłod-
si rozpoczynają naukę, decydu-
ją rodzice, a nie jak pierwotnie
przewidywano – ustawa. Rodzi-
ce cały czas wolą jednak, aby ich
dzieci zostały w przedszkolach
albo w zerówkach, chociaż z ro-
ku na rok sześciolatków jest w
szkołach coraz więcej.

Zostawmy jednak szkołę, za-
czyna się bowiem znacznie we-

selszy czas: okres wakacji. Nie
dla wszystkich są one dokładnie
takie, jakby sobie tego życzyli. Z
przeprowadzanych co roku
przez CBOS sondaży wynika,
że na wakacje wyjeżdża mniej
niż połowa dzieci. Z opubliko-
wanych jakiś czas temu danych
wynika, że tylko 44% rodzin,
w których są uczniowie, wszyst-
kie dzieci przez co najmniej ty-
dzień wypoczywały poza do-
mem, a 8% rodzin zorganizo-
wało tygodniowy wypoczynek
tylko dla części swoich dzieci.
Aż 48% przyznało, że żadne z
dzieci w ich domu nie wyjecha-
ło na wakacje. Z badania wyni-
ka, że im lepsza sytuacja mate-
rialna i poziom wykształcenia
rodziny, tym większe szanse na
wakacje dla dziecka. Częściej
wyjeżdżają też dzieci z wielkich
miast. Najczęstszym powodem
spędzania wakacji w domu, jak
łatwo się domyślić, jest brak 
pieniędzy.

Najpopularniejszą formą wy-
poczynku wśród uczniów, któ-
rzy wyjechali, na co najmniej ty-
godniowy wypoczynek, był wy-
jazd z rodzicami (54%) oraz po-
byt u dziadków lub dalszej ro-
dziny (44%). Mniej rodzin za-
pewniło uczniom udział w zor-
ganizowanym wypoczynku na
koloniach i obozach (38%) lub
umożliwiło wyjazdy samodziel-
ne – z rówieśnikami lub indywi-
dualnie (24%).

Wszystkim uczniom, nauczy-
cielom oraz rodzicom życzymy
udanego wypoczynku i porząd-
nego naładowania akumulato-
rów, bo już 2 września trzeba bę-
dzie zakasać rękawy i solidnie
zabrać się do pracy.

L u K

Na początku czerwca Eu-
ropejska Fundacja na
rzecz Edukacji, Profilakty-
ki i Wychowania – Norma
przeprowadziła akcję
„Puść farbę!”, której ce-
lem było pomalowanie
ogrodzenia przedszkola
samorządowego nr 270
przy ul. Bełdan 5. 

Ta cenna inicjatywa została
zorganizowana w ramach Ini-
cjatywy lokalnej. Jest to nowa
forma realizacji zadań publicz-
nych oparta na współpracy sa-
morządu lokalnego z mieszkań-

cami, którzy chcąc zmieniać
swoje najbliższe otoczenie, bio-
rą sprawy w swoje ręce. Ten in-
strument stymulujący lokalną
aktywność społeczną został
wprowadzony do Ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2010 r. (art. 2
pkt 4) Ustawy). Fundacja Norma
jest prawdopodobnie pierwszą
organizacją pozarządową w
Warszawie, która przy wykorzy-
staniu tego instrumentu aran-
żuje współpracę władz lokalnych
z mieszkańcami. 

Fundacja „puściła farbę” przy
współpracy z dyrekcją przed-
szkola, władzami dzielnicy Mo-
kotów (akcję honorowym patro-
natem objął burmistrz Bogdan
Olesiński) oraz Zarządem Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Służe-
wiec”. Pracownicy organizacji
podkreślają, że przedsięwzięcie
nie powiodłoby się bez udziału
rodziców i ludzi dobrej woli, któ-
rzy wypełniając swoje sobotnie
popołudnie pracą społeczną po-
darowali milusińskim wiosen-
ne, rozweselające kolory na
przedszkolnym ogrodzeniu.

Warto dodać, że w akcję, w
ramach Społecznej Odpowie-
dzialności Biznesu, włączyli się
silni partnerzy instytucjonalni
uwzględniający w swojej strate-
gii biznesowej społeczne, etycz-
ne i ekologiczne aspekty w dzia-
łaniach, zwracający uwagę na
interes społeczny. 

Więcej, zarówno o partnerach
przedsięwzięcia jak i samej Fun-
dacji można przeczytać na stro-
nie Fundacji Norma pod adre-
sem www.fundacjanorma.org.

t s s

Przedszkole puściło farbę!
Początek wakacji tuż, tuż...
Ponad 6 milionów uczniów szykuje się do wypoczynku
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Zanim wyjadą Państwo z
rozkopanego miasta i za-
szyją się w leśnej głuszy,
oddając błogiemu urlopo-
wemu lenistwu, proponu-
ję zaczerpnąć jeszcze je-
den łyk kultury i złożyć
ostatnią w tym sezonie wi-
zytę w teatrze. 

Zastanawiałem się co Państwu
polecić, żeby rozrywka była na
przyzwoitym poziomie, a jedno-
cześnie lekka, przyjemna i wa-
kacyjnie relaksująca. Przejrza-
łem repertuar  i bez wahania re-
komenduję komediowo-krymi-
nalny musical Hallo, Szpicbród-
ka, zrealizowany przez Teatr Sy-
rena dla uczczenia 65-lecia dzia-
łalności w siedzibie przy Litew-
skiej . Ostatnie trzy spektakle za-
mykające tegoroczny sezon od-
będą się 5, 6 i 7 lipca o godz. 19.

Historyjka działającego w la-
tach 30. teatrzyku rewiowego
Czerwony Młyn, któremu grozi
bankructwo, wykupionego w
niecnych zamiarach przez kasia-
rza zwanego Szpicbródką, który
ostatecznie zmienia plany, zako-
chując się w uroczej aktoreczce
Anicie, jest błaha, ale urocza. Zo-
stała napisana przez Ludwika

Starskiego, znakomitego scena-
rzystę wielu przedwojennych ko-
medii muzycznych (Pieśniarz
Warszawy i Piętro wyżej z Eu-
geniuszem Bodo, Paweł i Gaweł,
Robert i Bertrand, Szczęśliwa
trzynastka, Zapomniana melo-

dia z Aleksandrem Żabczyńskim
czy Sportowiec mimo woli z
Adolfem Dymszą, a po wojnie
Zakazane piosenki, Skarb, Przy-
goda na Mariensztacie). 

Spektakl w Syrenie, nawiązu-
je oczywiście do filmu Halo,
Szpicbródka, czyli ostatni występ
kasiarza, w reżyserii Janusza
Rzeszewskiego i Mieczysława Ja-
hody, którego premiera odbyła
się 35 lat temu (16 października
1978 roku), ale porównywanie
z filmowym pierwowzorem, do
którego mamy sentyment, wy-

daje się niecelowe. Film mimo
wszystko rządzi się innymi pra-
wami. Tytułowy Fred Kampinos
czyli Szpicbródka w wykonaniu
Piotra Polka jest inny niż Piotr
Fronczewski, a Anita Anny Terpi-
łowskiej inna niż Gabriela Kow-

nacka (i bardzo dobrze!). Hanny
Śleszyńskiej i Katarzyny Żak w
roli Makosi nie można porówny-
wać z Ireną Kwiatkowską i jej
brawurowym wykonaniem pio-
senki Nogi, nogi. Wtedy udało
się zgromadzić istną plejadę
gwiazd i osobowości (Wiesław
Michnikowski, Ewa Wiśniewska,
Jan Kobuszewski, Wiesław Go-
łas i Bohdan Łazuka), ale prze-
cież nie o naśladownictwo i po-
wielanie schematów chodzi. 

Aktorzy Syreny nie kopiują fil-
mowych postaci i - moim zda-

niem - wszyscy (także w rolach
drugoplanowych) stanęli na wy-
sokości zadania (świetny Jacek
Pluta jako komisarz), a reżyser
teatralnej wersji Wojciech Ko-
ścielniak, wytrawny twórca pol-
skich teatrów muzycznych (m.in.
pamiętnej inscenizacji polskiej
prapremiery Hair w Teatrze Mu-
zycznym w Gdyni w 1999 roku),
wniósł sporo własnej inwencji i
w efekcie zgrabnie zmajstrował
oryginalne widowisko, które ma
dobre tempo, bawi i jednocze-
śnie wzrusza. Atutem jest mu-
zyka w aranżacji Marcina Stecz-
kowskiego, zachowująca przed-
wojenny klimat, a jednocześnie
nadająca melodiom nowocze-
sne brzmienie, oszczędna, ale
udana scenografia Damiana
Styrny, efektowne przerywniki
w konwencji niemego kina i ba-
letowe wstawki. Czyż trzeba wy-
magać więcej?

Spektakl został nominowany
do Złotego Liścia Retro 2012.
Uroczyste wręczenie wyróżnie-
nia przewidziane jest w paź-
dzierniku podczas jubileuszowej
edycji X Festiwalu Piosenki Retro
im. Mieczysława Fogga. Pole-
cam! W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Zakończenie sezonu teatralnego w Syrenie

Zanim wyjedziemy na urlop

W pierwszej połowie czerwca odbył się II Mokotowski
Turniej Tańca Towarzyskiego Przedszkolaków „Taniec
to moja pasja”. W turnieju brało udział 45 par z 14
mokotowskich przedszkoli.

Imprezę udało się zorganizować dzięki wielkiemu zaangażowa-
niu dyr. Ewy Ignatowicz, nauczycieli, personelu, Rady Rodziców
Przedszkola nr 67 „Służewiaczek” we współpracy z firmą Rafała Tar-
nowskiego „Syrena” oraz gościnności dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 107 Nataszy Rolińskiej.

O godz. 9.00 turniej rozpoczął się. Wszyscy uczestnicy pełni sił,
w pięknych turniejowych strojach (niekiedy wykonanych przez ro-
dziców) ruszyli do boju. Całość poprowadziła roześmiana aktorka
Katarzyna Ankudowicz.

Dzieci tańczyły rumbę, twista, cha-chę, rock and rolla, sambę –
w trzech częściach ćwierćfinał. Półfinał, finał. Tańce oceniało pro-
fesjonalne jury złożone ze światowej sławy tancerzy. O oprawę
muzyczną zadbał zespół muzyków z wokalistką.

W przerwach wystąpił gościnnie zespół taneczny Jacka Senne-
walda „Hand to hand”, zespół taneczny dzieci 5-letnich z Przedszko-
la nr 67 oraz profesjonalna para taneczna. Do finału dotarło 8 par
oraz wybrana została Para Publiczności.

Wręczono puchary, statuetki, dyplomy dla zwycięzców i upomin-
ki dla wszystkich dzieci biorących udział w turnieju. Przygotowa-
no również dla wszystkich dzieci poczęstunek.

I miejsce zdobyła para z Przedszkola nr 193 Ola Straszewska, Jan
Piszczako

II Przedszkola nr 300 Zuzia Bednarz, Stanisław Tarasiuk
III Przedszkola nr 244 Weronika Rytel, Maciej Duliński
a Para Publiczności – tancerze z Przedszkola nr 189 Wiktoria Ol-

czak, Mateusz Filipczyk.
Wielkie owacje Rodziców oraz zaproszonych gości były najwspa-

nialszą nagrodą dla wszystkich uczestników.
Wszyscy bawili się znakomicie, a turniej ponownie stał się oka-

zją do prezentacji talentów przedszkolaków oraz rozwijania ta-
necznych pasji dziecięcych. B e a t a  M .

Taniec to moja pasja

OO ssaammoolloottaacchh nnaadd UUrrssyynnoowweemm
W najbliższą środę, 26 czerwca, w godzinach 11.00-14.00 w

sali konferencyjnej Ratusza Dzielnicy Ursynów eksperci Lotni-
ska Chopina będą do dyspozycji mieszkańców, których domy
i mieszkania znajdują się na terenie Obszaru Ograniczonego
Użytkowania. Eksperci wyjaśnią, jakie prawa przysługują w
związku z wprowadzeniem obszaru i jakie świadczenia moż-
na uzyskać od operatora lotniska.

Konsultacje mają pomóc osobom zainteresowanym składać
wnioski o sfinansowanie izolacji akustycznej w nieruchomo-
ściach znajdujących się na terenie Obszaru Ograniczonego
Użytkowania wokół Lotniska Chopina, a także składać wnioski
o odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości oraz
wnioski o wykup nieruchomości. Na spotkaniach będą dostęp-
ne również odpowiednie formularze, a eksperci lotniska pomo-
gą je wypełnić. Wnioski te można składać do 3 sierpnia br.

Spotkania będą miały charakter indywidualnych konsultacji.
Drugie tego typu spotkanie z ekspertami odbędzie się w ur-

synowskim Ratuszu w dniu 22 lipca (poniedziałek) w godzinach
15.00-18.00.

WW ii ęę cc ee jj  ii nn ff oo rr mm aa cc jj ii ::  ww ww ww .. uu rr ss yy nn oo ww .. pp ll

FFeessttyynn zz ookkaazzjjii DDnniiaa RRooddzziinnyy 
W dniu 21 czerwca 2013 r., w godzinach od 16.00 o 20.00,

na terenie ogrodu przy ul. Cybisa 7, odbył się plenerowy piknik,
podczas którego pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy wraz z ursynowskimi rodzinami
świętowali „Dzień Rodziny”. Celem zorganizowanego pikniku
było podkreślenie wartości rodziny, umocnienie więzi i relacji
rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu. 

Piknik „Dzień Rodziny” został zorganizowany w konwencji
Dzikiego Zachodu. Podczas pikniku można był skorzystać z
wielu atrakcji: zabawa na dmuchanym byku, ścianka wspi-
naczkowa, malowanie twarzy, włosów, zajęcia plastyczne, wy-
roby biżuterii, zabawy na trampolinie, konkurencje sportowe
oraz gry i zabawy dla dzieci oraz rodziców. W czasie kiedy
dzieci zajęte były zabawą specjalnie dla rodziców został przy-
gotowany poczęstunek w formie staropolskiego jadła oraz przy-
smaków z grilla. L S
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Przy ulicy Gąsek mamy prawny burdel na kółkach

Stąd samosąd nad samorządem
W „Passie” z 15 maja (nr
658) przedstawiliśmy bo-
lesny problem mieszkań-
ców ulicy Gąsek na Ursy-
nowie, którym firma Da-
fter Enterprise, nowy wła-
ściciel sąsiadującej nieru-
chomości, zamknęła dro-
gę przejazdu przez jej te-
ren, skazując ich na ko-
rzystanie z wąskiej drogi
gruntowej. Protestujący
mieszkańcy zablokowali
przejazdowy trakt z bra-
mą, zaś Dafter przysłał
nam wyjaśnienie.

Przejazd z Gąsek, prowadzący
bezpośrednio na ulicę Rosoła,
funkcjonował z powodzeniem
do września ubiegłego roku, jed-
nak wtedy właścicielem obszaru
była spółka Bertelsmann Media.
W lipcu 2012 r. sprzedała ona
całą nieruchomość spółce Dafter
Enterprise, ta zaś zamknęła ową
drogę, nie bacząc na protesty
mieszkańców.

Możliwość przejazdu przez
działkę istniała dzięki porozu-
mieniu zawartemu w 1996 r. po-
między ówczesną Gminą Ursy-
nów a wspomnianą spółką Ber-
telsmann. Na jego mocy inwe-
stor (sp. Bertelsmann Media) zo-
bowiązał się do umożliwienia
przejazdu przez teren swej nieru-
chomości na zasadach drogi pu-

blicznej ogólnodostępnej. Ber-
telsmann uzyskał od gminy Ursy-
nów zgodę na wzniesienie swo-
ich budynków pod warunkiem
zapewnienia okolicznym miesz-
kańcom z ulicy Gąsek służebno-
ści przejazdu przez swój teren, co
było całkiem zrozumiałe, bo zgo-
da dotyczyła terenu drogi pu-
blicznej, co do którego niemiec-
ki inwestor nie miał tytułu wła-
sności. Gmina zakładała, że prze-
prowadzi ową drogę w niedale-
kim sąsiedztwie, żeby mieszkań-
cy Gąsek i Bertelsmann nawza-
jem sobie nie przeszkadzali, ale

plan ten nigdy nie został zreali-
zowany. 

- Niestety, obecna sytuacja
konfliktowa jest w dużej mierze
wynikiem ewidentnych zanie-
dbań sprzed lat i braku ustano-
wienia oficjalnego statusu słu-
żebności na wspomnianym te-
renie - mówi Piotr Skubiszew-
ski, przewodniczący Komisji Ar-
chitektury, radny klubu Nasz Ur-
synów, pytany o opinię w tej
sprawie. - Na niedawne posie-
dzenie Komisji zaproszeni zosta-
li przedstawiciele spółki Dafter,
mieszkańców oraz Urzędu Dziel-
nicy Ursynów, tak abyśmy wszy-
scy wspólnie mogli porozma-
wiać, jak można ten palący pro-
blem rozwiązać. Niestety, ze
strony spółki nie pojawił się nikt.

Mimo to wypracowaliśmy w
trakcie posiedzenia stanowisko
dotyczące podjęcia działań ma-
jących na celu umożliwienie dal-
szego korzystania z przejazdu,
tak aby mieszkańcy mogli doje-
chać do swoich posesji - zazna-
cza Skubiszewski.

Radni podjęli uchwałę, w któ-
rej zwrócili się do spółki, by ta -
do czasu budowy drogi docelo-
wej- umożliwiła mieszkańcom
korzystanie ze swego terenu. Fir-
ma Dafter nie poczuwa się jed-
nak do obowiązku wywiązywa-
nia się z postanowień, na które

przystała firma Bertelsmann ja-
ko poprzedni właściciel nieru-
chomości. Ponadto Dafter poin-
formował zainteresowanych, że
na tym terenie planuje otwarcie
prywatnych placówek oświato-
wych, w tym przedszkola i szko-
ły podstawowej i w związku z
tym udostępnienie obszaru dla
celów stałego przejazdu nie bę-
dzie możliwe ze względu na bez-
pieczeństwo dzieci.

- Staramy się zrozumieć sta-
nowisko nowego właściciela,
być może nawet po jego stronie
jest w pewnej mierze racja praw-
na, niemniej będziemy próbo-
wali pomóc mieszkańcom. Za-
mknięcie przejazdu odcina dro-
gę nie tylko im, lecz także wo-
zom straży pożarnej i śmieciar-

kom. Tworzy to znaczne niedo-
godności i utrudnienia, a wręcz
zagrożenie bezpieczeństwa, dla-
tego będziemy zabiegać o po-
nowne otwarcie przejazdu. Ta-
ka droga powinna istnieć ze
względu na interes społeczny.
Mieszkańcy nie powinni płacić
za błędy władz dawnej gminy
Ursynów - podkreśla radny Sku-
biszewski. 

I na pewno ma rację, tym bar-
dziej, że wiele rodzin mieszkają-
cych przy ulicy Gąsek na Kaba-
tach to rdzenni ursynowianie, z
dziada pradziada.

W dodatku jeden z budynków,
postawionych przez Bertelsman-
na i odziedziczonych niejako
przez firmę Dafter, stoi ponoć
na kawałku gruntu nie stano-
wiącego prywatnej własności,
lecz należącego do miasta. Pro-
blemu by już dawno nie było,
gdyby niegdysiejsza gmina Ur-
synów nie narobiła przestrzen-
nego bałaganu albo gdyby mia-
sto dało pieniądze na zbudowa-
nie nowego przejazdu we wspo-
mnianym miejscu. Zamiast ra-
cjonalnego rozwiązania mamy
wszakże sądowy spór i daremne
wysiłki władz dzielnicy, by jakoś
wyjść z sytuacji patowej. Taki jest
finał samorządowej nieodpowie-
dzialności.

K G

Firma Dafter Enterprise 
wyjaśnia

SSzzaannoowwnnii PPaańńssttwwoo,,

W imieniu spółki Dafter Enterprise chciałbym pokrótce od-
nieść się do opublikowanego na łamach “Passy” artykułu
“Krzywda mieszkańców. Co dalej z dojazdem do ulicy Gąsek?”
(wydanie z 15 maja 2013 r., na stronie internetowej tygodnika
artykuł został zamieszczony pod tytułem “Dramat mieszkań-
ców ursynowskiej skarpy”). 

Informacje zawarte w tym artykule są miejscami nieprecy-
zyjne, przez co Czytelnicy mogą odnieść mylne wrażenie jako-
by tytułowa “krzywda mieszkańców” została spowodowana
przez naszą Spółkę. Tymczasem jest ona, podobnie jak miesz-
kańcy, pokrzywdzonym w opisanej sprawie - przez wieloletnie
zaniedbanie inwestycyjne władz samorządowych. Poniżej za-
mieszczamy krótkie wyjaśnienie, zawierające pełen obraz sy-
tuacji przedstawionej w artykule.

Spółka Dafter Enterprise Sp. z o.o. nabyła przedmiotową
nieruchomość od spółki Bertelsmann Media Sp. z o.o. w lip-
cu 2012 roku. Po przejęciu od sprzedającego, ze zdziwie-
niem zauważyliśmy, że przez nieruchomość regularnie prze-
jeżdżają pojazdy kierujące się do sąsiednich posesji położo-
nych przy ul. Gąsek. Badanie stanu prawnego, przeprowadzo-
ne przed zakupem, nie wykazało żadnych roszczeń kontrak-
towych ani praw rzeczowych osób trzecich dotyczących prze-
jazdu przez ten teren. 

Rozumiemy, że korzystanie z istniejącej drogi publicznej -
zwłaszcza wobec jej kiepskiego stanu technicznego - jest dla
mieszkańców uciążliwe i ratują się oni wykorzystując fragment
naszej działki. Niestety, ten stan nie mógł być kontynuowany.
Wiąże się to ściśle ze zmianą sposobu wykorzystywania znaj-
dujących się tam budynków. Tracą one funkcję biurową, będą
wkrótce siedzibą zespołu placówek edukacyjnych. To oczywi-
ste, że po żadnym terenie, na którym znajdują się dzieci, nie mo-
że odbywać się ruch samochodów trasami innymi niż drogi
wyznaczone, odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Na
właścicielu nieruchomości oraz na kierownictwie placówki
spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecz-
nych, w związku z czym byli oni zmuszeni do zablokowania
przejazdu.

W tym miejscu należy podkreślić, że zgodność z prawem
podjętych działań została potwierdzona przez Sąd Rejonowy dla
Warszawy - Mokotowa, który oddalił wniosek grupki mieszkań-
ców, występujących o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w
formie: 

a) przywrócenia przejazdu przez nieruchomość położoną
w Warszawie przy ul. Rosoła 10,

b) zakazania właścicielowi prowadzenia prac budowlanych
związanych z przebudową fragmentu wewnętrznego układu ko-
munikacyjnego.

Zdaniem Sądu, powodowie nie wykazali istnienia po ich
stronie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia we
wnioskowany przez nich sposób.

Równocześnie chcielibyśmy prosić Radę Dzielnicy Ursynów,
aby zintensyfikowała wysiłki w celu doprowadzenia do po-
wstania odpowiedniego przejazdu przez ul. Gąsek, co osta-
tecznie rozwiąże problem jej mieszkańców z dotarciem do ich
posesji. Próba obarczenia odpowiedzialnością za to zadanie
właściciela prywatnej nieruchomości odbiega w naszej ocenie
od właściwego sposobu realizacji obowiązków władz samo-
rządowych.

Z  p o w a ż a n i e m ,
P a w e ł  W o ł k a n o w i c z

C z ł o n e k  Z a r z ą d u
D a f t e r  E n t e r p r i s e  S p .  z  o . o .

FOTO LECH KOWALSKI
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SSzzaannoowwnnii PPaańńssttwwoo,,

Jako mieszkanka Ursynowa często
odwiedzam bazarek przy ul. Wąwo-
zowej. Ma on opinię nieco droższego
od np. bazaru „Na dołku”, ale w za-
mian gwarantującego towar najwyż-
szej jakości i w dużym wyborze. I na to
zgoda. Przyznam jednak, że odwie-
dzam to miejsce z coraz bardziej mie-
szanymi uczuciami. I nie chodzi tu o
niemałe ceny, czy jakość towarów, bo
ta jest przeważnie wysoka. Rzecz w
czym innym - w stosunku cen i jakości
towarów do otoczenia, w jakim są one
oferowane. 

Mianowicie warstwa brudu, pta-
sich odchodów i innych paskudztw
na niegdyś eleganckich markizach
nad wieloma wejściami do sklepów
woła o pomstę do nieba! Nie wiem, co
na to Sanepid, wiem natomiast, że ja-
ko klient miewam odruchy (pardon)
wymiotne, kiedy nieopatrznie zerk-
nę ponad jedne, czy drugie sklepowe
drzwi. 

W odpowiedzi na moją interwen-
cję u kierownictwa bazarku dowie-

działam się, że bezradność to jedyna
opcja, jaka podobno jest możliwa wo-
bec sprzedawców-brudasów... Tajem-
nicze mechanizmy zależności powo-
dują, że szefostwo może tylko prosić
(czy to robi, nie wiem), a kupcy mogą
palcem nie kiwnąć. Szokujące podej-
ście do sprawy i jednych, i drugich!
Wyobrażacie sobie to Państwo? Bo ja
z trudem! 

Pominę milczeniem fakt, że sami
kupcy lekceważą względy estetyczne, a
może i zdrowotne, a tym samym mają,
jak rozumiem, „w głębokim poważa-
niu” także swoich klientów, oferując
im brud i obrzydlistwo zamiast miłego
dla oka wejścia do sklepu, które ma
przecież zachęcać, a nie odstraszać.

Może redakcja Passy będzie mogła
„ruszyć temat”?

W załączeniu przesyłam kilka „kwiat-
ków”. Zdjęcia nie są najwyższej jakości,
ale chyba mogą mniej więcej zilustro-
wać charakter problemu.

P o z d r a w i a m
D o r o t a ,  m i e s z k a n k a  U r s y n o w a .

( a d r e s  e - m a i l  d o  w i a d o m o ś c i  r e d a k c j i )

SSzzaannoowwnnii PPaańńssttwwoo!!

Zwracam się z prośbą o interwen-
cję w następującej sprawie /wydaje mi
się , że nie tylko w swoim imieniu/:

Od ronda Stryjeńskich/Dereniowa
w stronę Dereniowej jest kilka przejść
dla pieszych i ograniczenie prędkości
do 40 km/h. Chodzi tędy dużo osób,
zwłaszcza z dziećmi i samych dzieci.
Kilka dni temu doszło na przejściu
przy restauracji Zorba do potrącenia
dziecka NA PASACH – kierowcy mają
za nic ograniczenie prędkości, na-
gminnie jadą 60-70 km/h, wyprze-
dzają hamujące przed pasami auta;
również niebezpiecznie zachowują się
na tym odcinku /pewnie nie tylko na
tym/ rowerzyści, którzy , zwłaszcza
młodzi jadą po chodnikach z dużą
szybkością; chodzę tamtędy z troj-
giem małych dzieci i jestem pewien, że
to tylko kwestia czasu, jak któreś zo-
stanie potrącone... Czy moglibyście
coś zrobić w tej sprawie?

Z  g ó r y  d z i ę k u j ę ,  
Z  p o w a ż a n i e m ,  K r z y s z t o f  D o b r z y ń s k i

TTaakk mmiieesszzkkaańńccyy uull.. GGąąsseekk uurrzząąddzziillii bbllookkaaddęę uu wwjjaazzdduu nnaa tteerreenn nniieerruucchhoommoośśccii DDaafftteerraa
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Rozmowa z Piotrem Skubiszewskim, radnym Dzielnicy Ursynów

Przypominamy: nic o nas bez nas
WW oossttaattnniimm cczzaassiiee mmeeddiiaa zzddoommiinnoo-

wwaannee zzoossttaałłyy tteemmaatteemm rreeffeerreenndduumm ww
sspprraawwiiee ooddwwoołłaanniiaa pprreezzyyddeenntt HHaannnnyy
GGrroonnkkiieewwiicczz-WWaallttzz.. TTeemmaatt nniieezzwwyykkllee
wwaażżnnyy,, jjeeddnnaakk ddllaa nnaass iissttoottnnee jjeesstt ttaakk-
żżee ttoo,, ccoo ddzziieejjee ssiięę ww nnaasszzyymm nnaajjbblliiżż-
sszzyymm oottoocczzeenniiuu,, bbeezzppoośśrreeddnniioo nnaa UUrrssyy-
nnoowwiiee.. PPrroosszzęę ppoowwiieeddzziieećć,, cczzyymm zzaajj-
mmoowwaałłaa ssiięę ww oossttaattnniicchh ddwwóócchh mmiieessiiąą-
ccaacchh RRaaddaa DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww??

Warszawa to nie tylko referendum,
tu, na naszym ursynowskim podwór-
ku dzieje się bardzo dużo. Jako ważny
przykład mogę podać przyjęte w ostat-
nim czasie przez Radę Dzielnicy stano-
wisko ws. przebiegu drogi ekspreso-
wej S-2 Południowej Obwodnicy War-
szawy (POW). Zaapelowaliśmy w nim
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad o uwzględnienie na-
szych postulatów w przygotowywanej
Koncepcji Programowej dla budowy
tej drogi. Uważamy, iż przy tej okazji,
w trakcie powstawania drogi S-2, nie-
zwykle ważne jest zbudowanie dwu-
jezdniowej ul. Płaskowickiej, która mo-
głaby stanowić w przyszłości połącze-
nie między Ursynowem a Wilanowem.
Przyczyniłaby się ona do polepszenia
zarówno lokalnego układu komuni-
kacyjnego, jak i tego pomiędzy dwie-
ma dzielnicami. Uważamy, że realiza-
cja tej inwestycji powinna nastąpić w
tym samym czasie, co budowa POW,
gdyż pozwoliłoby to na zaoszczędzenie
środków pochodzących z budżetu pań-
stwa, a także oznaczałoby mniej niedo-
godności dla mieszkańców w przyszło-
ści. Pas na budowę POW i ul. Płasko-
wickiej byłby rozkopywany tylko je-
den raz. Uważamy, że to zadanie (bu-
dowa ul. Płaskowickiej - przyp. red.)
powinno być wykonane przez GDD-
KiA, a nie m. st. Warszawa. 

Ponadto apelujemy o utworzenie
parku komunikacyjnego położonego
nad tunelem S-2, gdzie znajdowałyby
się między innymi ścieżki rowerowe,
biegowe, spacerowe, skatepark, czy
place zabaw. Park taki zminimalizo-
wałby przyszłe szkody dokonane w oto-
czeniu i środowisku w wyniku powsta-
nia POW, a także pełniłby ważną rolę
społeczną. Ciekawym pomysłem jest
również wybudowanie miejsc parkin-
gowych pomiędzy stropem tunelu a
powierzchnią gruntu i zainstalowanie
filtrów na końcach systemu wentylacyj-
nego wyrzutni powietrza na obu krań-
cach tunelu. Kwestią o ogromnym zna-
czeniu dla ursynowian jest także od-
tworzenie bazarku “Na dołku”, który
funkcjonuje od wielu lat i jest niezwy-
kle popularnym miejscem handlu. Ra-
da Dzielnicy stoi na stanowisku, że za-
równo w czasie realizacji inwestycji,
jak i po jej ukończeniu bazarek powi-
nien funkcjonować. Apelujemy także
o zbadanie możliwości zbudowania
wjazdu i zjazdu w obu kierunkach z
drogi S-2 na węźle Ursynów Wschód,
gdyż obecny projekt jest w tej materii
niesatysfakcjonujący. Warto dodać, że
wiele naszych wniosków to propozycje
zgłaszane przez mieszkańców. 

CCzzyymm jjeesszzcczzee rraaddnnii zzaajjmmoowwaallii ssiięę ww
oossttaattnniimm cczzaassiiee??

Na ostatniej sesji głosowaliśmy
uchwałę dotyczącą zwiększenia kwo-
ty dochodów w załączniku budżeto-
wym o ponad 1 mln złotych. To kwe-
stia niezwykle złożona. Byłyby to do-
chody pochodzące z przekształcenia
użytkowania na własność działki przy
ul. Przy Bażantarni. Chcemy przezna-
czyć te środki na budowę parkingów i
chodnika wzdłuż ul. Nowoursynow-
skiej do Lasu Kabackiego. Jest to odci-
nek niezwykle niebezpieczny, ludzie
poruszają się tam tłumnie po jezdni,
obok jeżdżących aut, gdyż nie mają
innej, bezpiecznej możliwości. O dzi-
wo, sprawa ta wzbudziła kontrowersje
wśród niektórych radnych, czy te środ-
ki faktycznie powinny być przeznaczo-
ne na realizację takiego projektu. My,
jako klub Nasz Ursynów, nie mamy
wątpliwości, że parkingi, a zwłaszcza
chodnik, są tam niezbędne, aby miesz-
kańcy mogli w cywilizowany sposób,
bez narażania swojego życia i zdro-
wia, dostać się do lasu.

MMoożżee ppaann wwyyjjaaśśnniićć,, ddllaacczzeeggoo PPrrzzyy
BBaażżaannttaarrnnii ddoosszzłłoo ddoo pprrzzeekksszzttaałłcceenniiaa
pprraawwaa uużżyyttkkoowwaanniiaa wwiieecczzyysstteeggoo ddzziiaałł-
kkii ww pprraawwoo wwłłaassnnoośśccii??

Jeśli chodzi o samą kwestię prze-
kształcenia, to była to niezwykle trud-
na decyzja. Została ona podjęta w kon-
sekwencji dokonanej przez Sejm w
2011 r. nowelizacji ustawy o prze-
kształceniu prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nierucho-
mości. W związku z tym zaintereso-
wany podmiot, spełniający warunki
zapisane w ustawie, mógł takiego
przekształcenia żądać. Podkreślam,
nie wnioskować o nie, a żądać. Sprawa
ta budziła wiele emocji - my jako dziel-
nica chcieliśmy, aby ta działka została
odzyskana. Niestety, miasto straciło
ów teren, gdyż w wyniku złych decy-
zji, które miały miejsce w przeszłości,
nie potrafiono skutecznie rozwiązać
umowy. Mimo naszych apeli do władz
miasta, chociażby o to, by podjąć dzia-
łania prawne mające na celu rozwiąza-
nie umowy oraz o to, aby sprawdzono,
czy nie zostały popełnione w tej spra-
wie przestępstwa, miasto nie odpo-
wiedziało na nasze postulaty, a zegar
bił, tj. znowelizowano w międzyczasie
wspomnianą ustawę. 

TTaa sspprraawwaa bbuuddzziiłłaa wwiieellee eemmooccjjii,,
ggddyyżż ggrruunntt zzoossttaałł pprrzzeekkaazzaannyy ww 22000022
rr..,, jjeesszzcczzee pprrzzeezz GGmmiinnęę WWaarrsszzaawwaa-UUrrss-
yynnóóww ii mmiiaałłaa ttaamm bbyyćć sszzkkoołłaa wwyyżżsszzaa..
DDzziiśś jjeesstt rroozzggrrzzeebbaannyy ““ppllaacc bbuuddoowwyy””..
DDllaacczzeeggoo nniiee ddaałłoo ssiięę tteejj ddzziiaałłkkii ooddzzyy-
sskkaaćć?? CCoo ddzziieellnniiccaa mmooggłłaa ssaammooddzziieellnniiee
zzrroobbiićć ww tteejj kkwweessttiiii,, cczzyy mmooggłłaa rroozzwwiiąą-
zzaaćć uummoowwęę??

Należy zaznaczyć, że władze same-
go Ursynowa niewiele mogły w tej zro-
bić ponad to, co zrobiły. Burmistrz nie
posiada odpowiedniego pełnomocnic-
twa, nie mógł rozwiązać tej umowy,
gdyż leżało to w gestii urzędu miasta,
a konkretnie Biura Gospodarki Nieru-
chomościami. Burmistrz i Rada Dziel-
nicy mogli jedynie apelować do miasta
o podjęcie pewnych działań i to robili-
śmy. Niestety, nie udało się, a miasto
oraz poprzednia Gmina Ursynów w
skali wielu lat powzięły szereg co naj-
mniej dziwnych i kontrowersyjnych de-
cyzji. Na przykład sam akt notarialny z
2002 r. przewidywał, że na działce ma
być postawiony budynek szkoły wyż-
szej, a w nim ma być prowadzona dzia-
łalność edukacyjna, ale nie mówił on
kiedy ma ona być prowadzona, stąd
użytkownik wieczysty miał na to 99
lat. W 2006 r. przedłużono terminy na
budowę, a w 2008 miasto zaskarżyło
pozwolenie na budowę, które samo
wcześniej wydało. Następnie próbo-
wano, jak się później okazało, nieudol-
nie rozwiązać umowę o użytkowanie
wieczyste. Sąd rozstrzygający sprawę
orzekł wszelako, iż nie można stwier-
dzić, że podmiot, który realizował in-
westycję, nie wywiązał się z umowy,
tzn. nie wybudował szkoły, gdyż mia-
sto w zasadzie samo uniemożliwiło re-
alizację owej umowy, zaskarżając po-
zwolenie na budowę. Prawnicy m.st.
Warszawy twierdzili później, iż działki
nie uda się już odzyskać, aż w końcu
doszło do przekształcenia użytkowa-
nia wieczystego na własność. My, jako
Klub Radnych Nasz Ursynów, nie cze-
kając na to, czy władze miasta będą
chciały sprawdzić, czy nie doszło do
przestępstwa w omawianej sprawie,
sami złożyliśmy w maju 2012 r. zawia-
domienie do prokuratury o zbadanie
ewentualności popełnienia przestęp-
stwa w tej skomplikowanej sprawie.
Prokuratura wszczęła śledztwo, ale zo-
stało ono umorzone.

SSzzkkooddaa,, żżee mmaammyy ww PPoollssccee ttaakkii ppoo-
rrzząąddeekk pprraawwnnyy,, aallee zz ddrruuggiieejj ssttrroonnyy,,
jjeesstt pprrzzyynnaajjmmnniieejj sszzaannssaa,, żżee tteenn bbuuddyy-
nneekk nniiee bbęęddzziiee ddaalleejj ssttrraasszzyyłł ii żżee tteenn ttee-
rreenn zzoossttaanniiee ww kkoońńccuu kkiieeddyyśś uuppoorrzząądd-
kkoowwaannyy.. RRaaddaa ggłłoossoowwaałłaa ttaakkżżee oossttaattnniioo
sspprraawwęę zzwwiięękksszzeenniiaa ddoocchhooddóóww ddzziieell-
nniiccyy.. CCzzyy mmoożżee ppaann ppoowwiieeddzziieećć ccoośś wwiięę-
cceejj nnaa tteenn tteemmaatt??

Tak - chodziło o zwiększenie docho-
dów o kwotę prawie 10 ml zł. Były to
środki pochodzące z dochodów wyge-
nerowanych przez Ursynów- chodziło

nam o zapisanie zmian w budżecie, tak
aby te środki dodać. Niestety, sprawy tej
- jak do tej pory - nie wprowadzono do
porządku obrad Rady Miasta, wciąż
na to czekamy. Mamy nadzieję, że uda
się to zrobić, gdyż te pieniądze po pro-
stu się nam, jako dzielnicy, należą. W
końcu to dzielnica wygenerowała ów
przychód. Pieniądze te chcemy prze-
znaczyć m.in. na sfinansowanie inwe-
stycji i remontów, remonty dróg i boisk
szkolnych - dla SP 330, 313, gimna-

zjum 92, 94, 96 i LO 109, rozbudowę
parku Przy Bażantarni i Parku Lasek
Brzozowy, modernizację szkoły pod-
stawowej przy ul. Tanecznej oraz
wzniesienie nowego budynku przed-
szkola przy tej samej ulicy. Uważamy,
że wszystkie ursynowskie boiska po-
winny być w dobrym stanie, aby mło-
dzież szkolna i wszyscy inni chętni mo-
gli z nich w pełni korzystać. O dziwo, ta
uchwała została poparta jedynie przez
radnych klubów Naszego Ursynowa i
PiS. Radni PO niestety jej nie poparli, a
szkoda, gdyż - jak już wspomniałem - te
środki należą się naszej dzielnicy, jako
dochody wypracowane przez urzędni-
ków Ursynowa. Zdumiewające, że ta-
ka sprawa była problematyczna dla
radnych PO. To tak jakby nie chcieli,
aby Ursynów się rozwijał. Myślę, że
mieszkańcy oczekują współpracy w ta-
kich kwestiach, a nie obstrukcji. Jeże-
li Rada Miasta nie przyzna nam tych
środków, to będzie to cios wymierzony
w mieszkańców naszej dzielnicy. 

PPooddoobbnnoo ppoojjaawwiiłłaa ssiięę cciieekkaawwaa pprroo-
ppoozzyyccjjaa,, kkttóórraa zzaakkłłaaddaa pprroowwaaddzzeenniiee
ddyysskkuussjjii ppuubblliicczznneejj ww sspprraawwiiee mmiieejjssccoo-
wwyycchh ppllaannóóww zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzee-
ssttrrzzeennnneeggoo ww ddzziieellnniiccyy oorraazz pprrzzyyssttąą-
ppiieenniiee ddoo ssppoorrzząąddzzaanniiaa nnoowwyycchh ppllaa-
nnóóww.. PPrroosszzęę ooppoowwiieeddzziieećć,, oo ccoo cchhooddzzii
ww ttyycchh pprroojjeekkttaacchh??

Już tłumaczę. Miejscowy plan to ro-
dzaj prawa obowiązującego na danym
terenie, a jego ustalenia wpływają na
kształtowanie lokalnego otoczenia i
sposób wykonywania prawa własności
nieruchomości. Plan taki stanowi pod-
stawę wydawania zezwoleń na budowę
i uchwalany jest zgodnie z procedurą
wynikającą z ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednym z ważniejszych jej etapów jest
wyłożenie takiego projektu planu do
wglądu - prezydent miasta informuje

o terminie dyskusji publicznej na jego
temat i możliwości składania uwag.
Jednak takowe konsultacje i debata od-
bywają się nie w dzielnicy, ale w ratuszu
miejskim (w Pałacu Kultury i Nauki -
przyp. red.), co jest według nas dużym
utrudnieniem i komplikacją dla wszyst-
kich chcących zgłosić swoje opinie, czy
zasięgnąć informacji. Dlatego uważa-
my, że zasadne i najbardziej sensowne
jest organizowanie tego typu dyskusji
publicznej właśnie w dzielnicy - na te-

renie, którego dany plan ma dotyczyć.
Konsultacje w tak ważnych sprawach
mają ogromne znaczenie i dla racjonal-
nego zagospodarowania przestrzeni
miejskiej, i dla mieszkańców. Warto
więc umożliwiać mieszkańcom uczest-
niczenie w nich na jak najszerszą skalę.
To zdecydowanie ułatwiłoby sprawę, a
nie zapominajmy, że miasto powinno
wychodzić naprzeciw potrzebom
mieszkańców, zwłaszcza w kwestii
uchwalania tak często emocjonujących
projektów, jak plany miejscowe. Jeśli
chodzi o drugą część pytania, to wystą-
piliśmy ponownie do Rady Miasta o
niezwłoczne przystąpienie do proce-
dury planistycznej dla trzech rejonów
Ursynowa: Imielina, Natolina i Stokło-
sów. Rok temu występowaliśmy z ta-
kim wnioskiem i niestety - brak było re-
akcji ze strony miasta. Uchwalenie pla-
nów w tych rejonach jest niezwykle
ważne, bo po pierwsze - mogą one upo-
rządkować przestrzeń, po drugie - zapo-
biec dzikiej zabudowie, po trzecie zaś -
powstrzymać zabiegi związane ze zwro-
tami nieruchomości. 

WW oossttaattnniicchh ddnniiaacchh mmiieesszzkkaańńccyy uull..
GGąąsseekk ii ookkoolliicc pprrootteessttuujjąą pprrzzeecciiwwkkoo zzaa-
mmkknniięęcciiuu pprrzzeejjaazzdduu pprrzzeezz tteerreenn uu zzbbiiee-
gguu WWąąwwoozzoowweejj ii RRoossoołłaa,, kkttóórreeggoo wwłłaa-
śścciicciieelleemm bbyyłł ddoo nniieeddaawwnnaa BBeerrtteell-
ssmmaannnn,, aa oobbeeccnniiee DDaafftteerr.. CCoo wwłłaaddzzee
ddzziieellnniiccyy mmooggąą ww tteejj mmaatteerriiii zzaarraaddzziićć??

Zajmowaliśmy się tym tematem w
maju podczas obrad Komisji Architek-
tury. W przyjętej wtedy uchwale zwró-
ciliśmy się do firmy, która jest właścicie-
lem działki, o przywrócenie przejaz-
du. W latach 90. firma Bertelsmann, do
której należała działka, otrzymała po-
zwolenie na budowę i na użytkowanie
terenu pod warunkiem, że zapewni
mieszkańcom z ul. Gąsek dojazd do
ich posesji. W 2012 r. działka została
sprzedana innej firmie, która uważa, że

nie jest zobowiązana do zapewnienia
tego dojazdu. Jest to trudna sytuacja,
ponieważ faktycznie wydaje się, że no-
wy właściciel prawnie nie jest zobo-
wiązany do zapewnienia drogi prze-
jazdowej, ale są jednak względy spo-
łeczne. Ta firma - oprócz tego, że pro-
wadzi działalność gospodarczą - jest
również częścią społeczności lokalnej,
dlatego w jej interesie powinno być
znalezienie jakiegoś kompromisu z
mieszkańcami i urzędem dzielnicy.
Nadto zaś nowy właściciel na pewno
jest tego świadom, że jego budynek
jest wzniesiony na kawałku gruntu, do
którego nie dysponuje prawem wła-
sności, a więc może to też rodzić w
przyszłości pewnie komplikacje. Z mo-
ich informacji wynika, że zarząd po-
dejmuje działania, by móc zapewnić
mieszkańcom dojazd. Być może, naj-
lepszym rozwiązaniem byłoby zapew-
nienie alternatywnego dojazdu, ale tu
potrzebna jest współpraca mieszkań-
ców, w szczególności tych, którzy ma-
ją działki, które częściowo można by
przeznaczyć na budowę drogi. Zyska-
liby na tym wszyscy, mieszkańcy z ul.
Gąsek mieliby dojazd, a właściciele
udostępniający działki mieliby w przy-
szłości możliwość zabudowy terenu,
co wpłynęłoby korzystnie na wartość
ich gruntów. Sprawa została źle roz-
wiązana przez ówczesną gminę Ursy-
nów w 1996 roku. Już wtedy trzeba
było ustanowić służebność drogi.

WWrróóććmmyy ddoo wwąąttkkuu rreeffeerreenndduumm......
Muszę przyznać, że akcja zmierza-

jąca do odwołania Hanny Gronkiewicz-
Waltz ze stanowiska prezydenta War-
szawy przeszła nasze najśmielsze ocze-
kiwania. Zbieranie podpisów na Ursy-
nowie idzie bardzo sprawnie, a mając
na uwadze całe miasto, wymaganą licz-
bę zebrano w niecały miesiąc. Świadczy
to o ogromnym zainteresowaniu miesz-
kańców i potrzebie zmian. Ludzie są
zmęczeni polityką, jaką prowadzi PO i
jej reprezentantka, pani Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. Są to rządy nieudolne,
popełniany jest błąd za błędem, a cier-
pią na tym warszawiacy. Pora powie-
dzieć temu: dość. Jedną z instytucji de-
mokracji jest referendum i dlatego wi-
dząc, co się dzieje, ludzie tłumnie pod-
pisują się pod wnioskiem o jego zorga-
nizowanie, gdyż rozumieją, że jedyną
szansą na zmiany jest odwołanie włoda-
rza stolicy. Oczywiście, przeciwnicy
podnoszą kwestię wysokich kosztów
organizacji referendum i potencjalnych
wyborów, jednak tak naprawdę w tym
wypadku mówienie o kosztach jest nie-
zasadne. Jeśli ludzie chcą referendum,
to jest to ich wola, ich prawo, którego
nie można kwestionować. Demokracja
kosztuje, ale daje również niezwykłą
możliwość wypowiedzenia się wybor-
com w ważnych dla nich kwestiach. Ja-
ko aktualny przykład można podać wy-
bory w Elblągu - oczywiście miasto du-
żo mniejsze, budżet mniejszy i koszty
tym samym mniejsze - niemniej jednak
i tu można powiedzieć, że wybory sło-
no kosztowały. Ale taka była wola i po-
trzeba mieszkańców - władze PO odwo-
łano, nie godząc się na styl dotychczas
uprawianej polityki. A jeśli chodzi o
Warszawę, pani prezydent, która kryty-
kuje inicjatywę referendum i mówi o
potrzebie oszczędności w sytuacji, gdy
sama wysyła do mieszkańców Warsza-
wy morze listów z przeprosinami za
klęskę ustawy śmieciowej w stolicy.
Można się tylko domyślać ile pieniędzy
kosztuje tego typu wysyłka, nie mówiąc
już o dotychczasowych kosztach nie-
udanego wdrożenia ustawy śmiecio-
wej. Gdy zatem mieszkańcy chcą wyra-
zić swoje zdanie w referendum, kwe-
stionowanie tego jest całkowicie bez-
zasadne i podważa zasady demokracji.
Politycy PO - zamiast obrażać się na lu-
dzi - powinni zadać sobie podstawowe
pytanie: dlaczego warszawiacy gremial-
nie popierają wnioski o referendum? A
dlatego, że stracili zaufanie do rządzą-
cych. Podpisy zbierane będą do 23 lip-
ca. Wszystko wskazuje na to, że referen-
dum się odbędzie. O dalszych losach
sprawy zadecydują wyborcy.

R o z m a w i a ł  -  Z y g m u n t  G r o m i e c
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Burmistrz Guział wyjaśnia

W Domu Sztuki SMB „Ja-
ry” na Ursynowie dobiegł
końca sezon prezentacji do-
robku działających tu ama-
torskich grup twórczych. 

Definitywnie zakończyły go
sympatyczne przedstawienia Te-
atrów Muzycznych „Wiolinki”,
„Zgrajka z Wiolinowej” i „Zgraja
z Wiolinowej”. Pierwsze dwa za-
prezentowały się w „Bajce o
krawcu Niteczce” według opo-
wiadania Kornela Makuszyń-

skiego, trzeci – w oryginalnym
spektaklu „Pręcik”, opartym na
tekście Maliny Prześlugi. Wszyst-
kie sztuki wyreżyserowała Ewa
Kłujszo, która w Teatrach Mu-
zycznych Domu Sztuki prowa-
dzi zajęcia warsztatowe dla dzie-
ci i młodzieży. Opracowaniem
muzycznym zajął się Ziemowit
Kłujszo. Działalność wspomnia-
nych Teatrów jest finansowana
ze środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

Zamieszczamy zdjęcie z in-
nego miłego wydarzenia: kon-
certu Sekcji Gitarowej Domu
Sztuki. Koncert, w którym usły-
szeliśmy utwory poważne i roz-
rywkowe, pokazał, że grający, a
czasem też śpiewający ucznio-
wie kierującego Sekcją Stefana
Narojka zrobili w ostatnim cza-
sie niemałe postępy. Muzyki w
ich wykonaniu przyjemnie się
słuchało. 

R D S

W Kinie Dokumentu w ur-
synowskim Domu Sztuki
SMB „Jary” odbył się prze-
gląd pod nazwą „Z Krako-
wa na Ursynów”. 

Widzowie obejrzeli znakomi-
te filmy nagrodzone na 53. Kra-
kowskim Festiwalu Filmowym:
„Ojca i syna” Pawła Łozińskiego,
„Moją Wolę” oraz „Miłość” Fili-
pa Dzierżawskiego, która zdo-
była Złotego Lajkonika dla reży-
sera najlepszego filmu doku-
mentalnego w Konkursie 
Polskim. 

Po pokazie „Miłości”, rela-
cjonującej próbę reaktywacji
tak samo zwącego się zespołu
muzycznego z Trójmiasta, od-
było się spotkanie z realizato-
rami: Filipem Dzierżawskim,
producentem Piotrem Kiela-
rem (także nagrodzonym w
Krakowie) i kierownikiem pro-
dukcji Rafałem Szymańskim.
Od Dzierżawskiego dowie-
dzieliśmy się, że wychował się
na Ursynowie, pierwszy film
w życiu – „Butch Cassidy i Sun-
dance Kid” – obejrzał w Domu
Sztuki i wtedy połknął bakcy-
la kina! Placówka przy Wioli-

nowej ma kolejny powód do
dumy.

Dalsza dyskusja z twórcami
„Miłości”, w której wzięli udział
znani dokumentaliści, m.in.
Maciej Drygas i Piotr Morawski
oraz krytyk filmowy Mikołaj
Wojciechowski, była długa, cie-
kawa i wybiegała daleko poza
ocenę filmu, zresztą bardzo wy-
soką. Frekwencja też dopisała,

a cały przegląd „Z Krakowa na
Ursynów” – owoc współpracy
Domu Sztuki i Studia Filmowe-
go Kalejdoskop – okazał się god-
nym zwieńczeniem kolejnego
sezonu projekcji i spotkań w Ki-
nie Dokumentu. Dzięki sfinan-
sowaniu przeglądu ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy wstęp był bezpłatny.

R D S

Muzykalny Dom Sztuki Z Krakowa na Ursynów



9

WWyyddaajjee ssiięę,, żżee RRuucchh PPaalliikkoottaa
jjaakkbbyy zzaassttyyggłł ww...... bbeezzrruucchhuu.. CCoo
jjeesstt ppoowwooddeemm nnaaggłłeeggoo zzmmnniieejj-
sszzeenniiaa aakkttyywwnnoośśccii nnaa sscceenniiee ppoo-
lliittyycczznneejj??

Nie ma mowy o żadnym za-
stygnięciu. Od października
2011, czyli od wyborów parla-
mentarnych, jesteśmy najaktyw-
niejszą partią. Złożyliśmy naj-
więcej projektów ustaw – już po-
nad 80. Nieustannie spotykamy
się z wyborcami, a nie tak jak in-
ni wyłącznie z okazji uruchomie-
nia jakiegoś mitycznego tusko-
busu. Janusz Palikot i inni po-
słowie Ruchu średnio dwa razy
w tygodniu odwiedzają jakieś
miasto lub miasteczko i niosą do-
brą nowinę, że jest wreszcie al-
ternatywa dla POPiS-u. I to da-
je rezultaty – w sondażach idzie-
my znacząco w górę.

GGddyy ppoo wwiieellkkiimm ssuukkcceessiiee wwyy-
bboorrcczzyymm ii wwpprroowwaaddzzeenniiuu 4400
pprrzzeeddssttaawwiicciieellii ddoo SSeejjmmuu RRuucchh
mmóóggłł ppóójjśśćć zzaa cciioosseemm ii oossttrroo ppoo-
wwaallcczzyyćć oo rroozzssttrrzzyyggnniięęcciiaa ww
sspprraawwaacchh ssppoołłeecczznniiee nnaajjwwaażżnniieejj-
sszzyycchh,, zzaacczzęęlliiśścciiee ppoolliittyycczznnąą wwaall-
kkęę oodd kkwweessttiiii ddllaa PPoollaakkóóww ddrruu-
ggoorrzzęęddnnyycchh ((cczzyy kkrrzzyyżż mmaa wwii-
ssiieećć ww ssaallii sseejjmmoowweejj cczzyy nniiee,, llee-
ggaalliizzaaccjjaa mmiięękkkkiicchh nnaarrkkoottyykkóóww,,
rreejjeessttrroowwaanniiee zzwwiiąązzkkóóww ppaarrtt-
nneerrsskkiicchh)),, zzaammiiaasstt oodd rraazzuu ppoo-
rruusszzyyćć ppaalląąccee kkwweessttiiee:: eemmeerryyttuurr
nnaa ttllee OOFFEE,, sskkaannddaalliicczznneeggoo ddoo-
pprroowwaaddzzeenniiaa ppooddwwyykkoonnaawwccóóww
aauuttoossttrraadd ddoo rruuiinnyy pprrzzeezz ffiirrmmyy
ppaańńssttwwoowwee,, nniieerroozzlliicczzeenniiaa lluu-
ddzzii,, kkttóórrzzyy wwyyrrzząąddzziillii ooggrroommnnee
sszzkkooddyy ssppoołłeecczznnee ppoopprrzzeezz jjaawwnnee
uuppoolliittyycczznniieenniiee ddzziiaałłaanniiaa ssłłuużżbb
ssppeeccjjaallnnyycchh......

To pytanie z tezą, na dodatek
fałszywą. Zaczęliśmy od spraw
naprawdę ważnych dla Polaków,
czyli od realnego rozwiązania
problemu bezrobocia, jakim jest
nasz program dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw, złożony z
21 projektów ustaw. Następnie
zaproponowaliśmy pakiet roz-
wiązań ustawowych i innych re-
gulacji zatytułowany „50 mld
plus”, który pokazuje jak zaosz-
czędzić w budżecie państwa w
cztery lata 50 miliardów złotych.
Zaproponowaliśmy też „Refor-
mę rolną 2013”, złożoną z trzech
projektów ustaw – likwidującej
KRUS, likwidującej ANR i łączą-
cej ARR z ARiMR. Co do służb
specjalnych to zaproponowali-
śmy projekt ustawy likwidującej
CBA, a teraz pracujemy nad
kompleksową reformą służb po-
legającą na likwidacji ich części
i uporządkowaniu pozostałości.
W kwestii systemu emerytalne-
go Ruch Palikota od dawna gło-
si konieczność kompleksowej
zmiany całego modelu na sys-
tem wzorowany na kanadyj-
skim, w którym wszyscy dostają
od państwa jednakową emerytu-
rę pozwalającą na godne przeży-
cie starości. W krótkim wywia-
dzie nie da się opowiedzieć tego
wszystkiego, co Ruch Palikota
zaproponował w kwestiach spo-
łecznych i gospodarczych, pro-
ponuję wizytę na stronie ruchpa-
likota.org.pl, tam znajdzie Pan
nasze projekty ustaw. A sprawa
świeckiego państwa i kwestia
chorej narkopolityki państwa są
– wbrew temu co Pan twierdzi –
również istotne, tylko trzeba
mieć wiedzę nieco bardziej po-
głębioną, by to zrozumieć.

CCzzyy ppoosseełł PPaalliikkoott nniiee mmóóggłł
ggrrzzmmoottnnąąćć ppiięęśścciiąą ww łłaawwęę sseejj-
mmoowwąą ii zzaappyyttaaćć,, ddllaacczzeeggoo zzaassiiaa-
ddaa ww nniieejj sszzeeff CCBBAA,, kkttóórryy wwrraazz zz
ppaarroommaa pprrookkuurraattoorraammii ccaałłkkiieemm
bbeezzppooddssttaawwnniiee –– jjaakk ssiięę ookkaazzaałłoo
–– uuddeerrzzyyłł cchhoocciiaażżbbyy ww pprrooff.. JJaannaa
PPooddggóórrsskkiieeggoo ww wwaarrsszzaawwsskkiimm
sszzppiittaalluu nnaa SSzzaasseerróóww,, żżee jjuużż oo
sskkaannddaalluu wwookkóółł BBaarrbbaarryy BBlliiddyy
nniiee wwssppoommnnęę......

Szefem CBA jest minister Woj-
tunik i z tego co wiem, to w ła-
wach sejmowych nie zasiada. Je-
śli zaś chodzi o byłego szefa CBA,
pana Mariusza Kamińskiego, to
w demokracji o tym kto zostaje
posłem decydują wyborcy. Pan
Kamiński jak i jego mocodawcy
– Ziobro i Kaczyński – ponoszą
odpowiedzialność za całe drań-
stwo IV RP, za prof. Podgórskie-
go, za Barbarę Blidę, za prof. Wi-
dackiego i za mnóstwo innych
mniej znanych ofiar. Ruch Pali-
kota jest jedną z nielicznych par-
tii, która stanowczo od początku
domaga się Trybunału Stanu dla
Ziobry i Kaczyńskiego. Niestety,
rządząca Platforma udaje tylko,
że tego chce i gra na czas.

OOkkaazzjjąą ddoo mmooccnneeggoo wwyyssttąąppiiee-
nniiaa pprrzzeecciiwwkkoo bbeezzpprraawwiiuu ww ppaańń-
ssttwwiiee bbyyłłyy uujjaawwnniioonnee pprrzzeezz mmee-
ddiiaa wwyyppaaddkkii ookkrraaddaanniiaa BBoogguu dduu-
cchhaa wwiinnnnyycchh lluuddzzii pprrzzeezz kkoommoorr-
nniikkóóww,, kkttóórrzzyy jjaakkoobbyy nniiee mmiieellii
oobboowwiiąązzkkuu sszzcczzeeggóółłoowweeggoo
sspprraawwddzzaanniiaa ttoożżssaammoośśccii oossóóbb,,
ppooddlleeggaajjąąccyycchh cczzyynnnnoośścciioomm
wwiinnddyykkaaccyyjjnnyymm.. AAllee RRuucchh mmiill-
cczzaałł –– mmiimmoo bbeezzcczzeellnnyycchh
oośśwwiiaaddcczzeeńń KKrraajjoowweejj RRaaddyy KKoo-
mmoorrnniicczzeejj......

Skoro Pan redaktor nie znał
naszych projektów gospodar-
czych i społecznych oraz nasze-
go stanowiska w sprawie IV RP,
tudzież CBA, to trudno się dzi-
wić, że nie zna Pan naszych licz-
nych interwencji w obronie naj-
uboższych. To posłowie Ruchu
Palikota wraz z Piotrem Ikonowi-
czem z Kancelarii Sprawiedli-
wości Społecznej zablokowali
kilkadziesiąt eksmisji na bruk
w samej tylko Warszawie.

WWśśrróódd wwiieelluu wwaasszzyycchh
ssłłuusszznnyycchh ppoossttuullaattóóww,, zzaa-
wwaarrttyycchh ww pprrooggrraammiiee wwyy-
bboorrcczznnyymm,, bbyyłłoo mmiięęddzzyy
iinnnnyymmii pprroommoowwaanniiee
pprrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśccii.. WW
pprraakkttyyccee rryynnkkoowweejj ddoo-
cchhooddzzii ddoo ttyylluu nniieepprraaww-
ddooppooddoobbnnyycchh ssyyttuuaaccjjii,, żżee
ssiięę wwpprroosstt ww ggłłoowwiiee nniiee
mmiieeśśccii.. AA jjeeddnnąą zz nnaajjggoorr-
sszzyycchh rrzzeecczzyy jjeesstt sskkrraajjnniiee
rróóżżnnaa iinntteerrpprreettaaccjjaa pprrzzeeppiissóóww
sskkaarrbboowwyycchh,, zzwwłłaasszzcczzaa ttyycchh,, kkttóó-
rree ssąą nniieejjaassnnoo ssffoorrmmuułłoowwaannee.. NNaa
pprrzzyykkłłaadd:: mmiissttrrzzoowwii cchhoodduu ssppoorr-
ttoowweeggoo RRoobbeerrttoowwii KKoorrzzeenniiooww-
sskkiieemmuu jjeeggoo uurrzząądd oobbłłoożżyyłł pprree-
mmiiee oolliimmppiijjsskkiiee ppooddaattkkiieemm,, ppoodd-
cczzaass ggddyy iinnnnee uurrzzęęddyy ww ssttoossuunnkkuu
ddoo jjeeggoo kkoolleeggóóww zz rreepprreezzeennttaaccjjii
kkrraajjuu tteeggoo nniiee uucczzyynniiłłyy......

Wciąż mamy w programie po-
stulaty dotyczące małych i śred-
nich przedsiębiorców, o czym
wspominałem wcześniej. Twa-
rzą tego programu jest poseł Łu-
kasz Gibała, który jak dotąd zor-
ganizował w Polsce kilkanaście
kongresów gospodarczych pre-
zentujących ten nowoczesny pro-
gram, z głównym kongresem z
12 października 2012 r., który
miał miejsce w Krakowie. Co do
Pana Korzeniowskiego, trudno
mi się odnieść do pytania, bo jest
niezrozumiałe. Nic nie wiem o
tym, żeby Pan Korzeniowski miał
swój własny urząd.

WWoobbeecc aabbssoolluuttnneejj ttrraaggeeddiiii ww
ffuunndduusszzaacchh eemmeerryyttaallnnyycchh,, wwaasszz
ppoossttuullaatt ppoołłąącczzeenniiaa ZZUUSS ii KKRRUUSS
nnaabbiieerraa sszzcczzeeggóóllnneejj aakkttuuaallnnoo-
śśccii,, wwiięęcc ddllaacczzeeggoo nniiee ggrrzzmmiicciiee??
CCzzeemmuu nniiee pprrzzyyppoommiinnaacciiee LLeesszz-
kkoowwii BBaallcceerroowwiicczzoowwii jjeeggoo
uuwwiieellbbiieenniiaa ddllaa OOFFEE ii nniiee zzaarrzzuu-
ccaacciiee mmuu,, żżee zzaakkcceeppttoowwaałł ttoo,, iiżż
ppaarręę pprryywwaattnnyycchh ffiirrmm ddzziiaałłaajjąą-
ccyycchh ww OOFFEE mmoożżee ppoobbiieerraaćć ooll-
bbrrzzyymmiiee wwyynnaaggrrooddzzeenniiee oodd oobb-
rroottuu,, ppooddcczzaass ggddyy wwyyssookkoośśćć wwyy-
pprraaccoowwyywwaannyycchh nniibbyy pprrzzeezz ttee
ffuunndduusszzee eemmeerryyttuurr jjeesstt uuzzaalleeżż-
nniioonnaa oodd zzyysskkuu......

Znów pytanie z tezą, z która
trudno się zgodzić. Na temat

OFE wypowiadaliśmy się wielo-
krotnie, a o systemowych roz-
wiązaniach wspomniałem już
wyżej. Ostatnio bardzo intere-
sująca dyskusja na ten temat od-
była się na klubie parlamentar-
nym RP, z udziałem prof. Grze-
gorza Kołodki. Co do zarzutu,
że w jakiejś sprawie “nie grzmi-
my” – proszę zauważyć, że ta-
bloidyzujące się media są w ogó-
le niezainteresowane tematyką
gospodarczą, czy też społeczną.
Skoro jednak na łamach Pańskiej
gazety możemy - to grzmimy.
Ale oczywiście nie pod adresem
Balcerowicza, tylko pod adre-
sem realnie rządzących Polską
Tuska i Bieleckiego.

PPoossttuulluujjeecciiee wwyyccooffaanniiee nnaa-
uucczzaanniiaa rreelliiggiiii zzee sszzkkóółł,, aallee nniiee
ssłłyycchhaaćć wwaasszzeeggoo ggłłoossuu ww zznnaacczz-
nniiee iissttoottnniieejjsszzeejj kkwweessttiiii ppoonnoosszzee-
nniiaa pprrzzeezz ppaańńssttwwoo oollbbrrzzyymmiicchh
kkoosszzttóóww,, zzwwiiąązzaannyycchh zz ffuunnkkccjjoo-
nnoowwaanniieemm KKoośścciioołłaa RRzzyymmsskkoo-
kkaattoolliicckkiieeggoo ww PPoollssccee.. KKoonnkkoorr-
ddaatt nniiee jjeesstt oo ddzziiwwoo uummoowwąą ddwwuu
rróówwnnoopprraawwnnyycchh ssttrroonn:: ppaańńssttwwaa
ppoollsskkiieeggoo ii ppaańńssttwwaa WWaattyykkaann..
AA cczzyy RRzzeecczzppoossppoolliittaa ppoo-
wwiinnnnaa bbyyćć wwaassaalleemm??

Naprawdę, mam
wrażenie że Pan
redaktor wła-
śnie wrócił z
dalekiej wy-

cieczki, z
jakiegoś
kraju w
którym nie
ma wyszu-
kiwarki Go-
ogle, a nawet
nie ma Internetu i innych me-
diów w ogóle! Mówienie o tym,
że Ruch Palikota nie porusza
kwestii innych kosztów niż reli-
gia w szkole jest kpiną! Nota be-
ne podkreślić warto, że koszt re-
ligii w szkołach to 1,5 miliarda zł
rocznie i jest to zdecydowanie
największa pozycja kosztotwór-
cza w relacjach państwo kościół.
Pozostałe są o rząd lub dwa rzę-
dy wielkości mniejsze. Jeśli cho-
dzi o konkordat, to ma Pan słusz-
ność, dlatego zaapelowałem na
piśmie do premiera Donalda Tu-
ska o wypowiedzenie tej jedno-
stronnej umowy.

NNiiee ssłłyysszzaałłeemm,, żżeebbyyśścciiee pprrzzee-
cciiwwssttaawwiillii ssiięę ccoorraazz śśmmiieellsszzeemmuu
rreessttyyttuuoowwaanniiuu ww żżyycciiuu ppuubblliicczz-
nnyymm eeggzzoorrccyyzzmmóóww.. ZZ ccaałłąą ppoo-
wwaaggąą iinnffoorrmmuujjąą oo nniicchh mmeeddiiaa,,
nnaa kkttóórree ppłłaacciimmyy oobboowwiiąązzkkoowwyy
aabboonnaammeenntt...... TTyymmcczzaasseemm zzaa-
mmiiaasstt nnoowwoocczzeessnnoośśccii ppaańńssttwwoo zz
ppoommooccąą KKoośścciioołłaa ffuunndduujjee nnaamm
śśrreeddnniioowwiieecczzee......

Zdaje się, że w ogóle niewiele
Pan wie o działalności Ruchu Pa-
likota. Ale w sprawie egzorcy-
zmów zaskoczę Pana – nie widzę
szczególnej potrzeby ingerencji z
naszej strony. Jeśli Katolicy chcą
w ten sposób uprawiać swoją re-
ligię, to jest to ich sprawa. Oby
do tych rytuałów nikogo nie zmu-

szali. Poza tym po co mamy się
zajmować egzorcyzmami? Żeby
za chwilę usłyszeć, że zamiast go-
spodarką i problemami społecz-
nymi zajmujemy się tematami za-
stępczymi?! Apeluję Panie redak-
torze o konsekwencję!

OOssłłaabbłł jjaakkoośś wwaasszz ggłłooss ccoo ddoo llii-
bbeerraalliizzaaccjjii uussttaawwyy
rreegguulluujjąącceejj
aabboorrccjjęę..
TTyymmcczzaa-

sseemm oobbeeccnnee uurreegguulloowwaanniiee sspprraa-
wwiiaa,, żżee ooffiiccjjaallnniiee ddookkoonnuujjee ssiięę
rroocczznniiee sseettkkii aabboorrccyyjjnnyycchh zzaabbiiee-
ggóóww,, aa ww pprraakkttyyccee ttoo sseettkkii ttyyssiięę-
ccyy,, ww dduużżeejj cczzęęśśccii ddookkoonnyywwaa-
nnyycchh zzaarraazz zzaa mmiieeddzząą,, ww ssąąssiieedd-
nniimm kkrraajjuu UUnniiii EEuurrooppeejjsskkiieejj......
CCzzyy PPoollsskkaa mmaa bbyyćć oobbyycczzaajjoowwyymm
sskkaannsseenneemm,, aa kkttóórryymm ww kkoońńccuu
zzaabbrroonnii ssiięę nnaawweett ssttoossoowwaanniiaa
pprreezzeerrwwaattyyww??

Nasz głos w sprawie liberaliza-
cji prawa aborcyjnego nie osłabł
i nigdy nie osłabnie. Mam na-
dzieję, że od teraz zechce Pan
się w ten głos wsłuchać.

CCoo ppaann ssąąddzzii oo ttzzww.. uussttaawwiiee
śśmmiieecciioowweejj ii ssppoossoobbaacchh wwpprroo-
wwaaddzzaanniiaa jjeejj ww żżyycciiee?? CCzzyy kkoo-
mmuunnaalliizzaaccjjaa wwyywwoozzuu śśmmiieeccii nniiee
jjeesstt nnaawwrrootteemm ddoo rroozzwwiiąązzaańń zz
cczzaassóóww PPRRLL??

Dobre rozwiązania unijne uda-
ło się zepsuć politykom z PO i
PSL. Bo sensem unijnych zapi-
sów jest rozwiązanie palącego
problemu śmieci, wyrzucanych
gdzie bądź, głównie do lasu. PRL?
To Leszkowi Millerowi wszystko
się kojarzy z tym okresem. Ruch
Palikota to partia nowoczesna –
segregacja śmieci i pełna za nie
odpowiedzialność – tak! Chaos,
podwyżki, arogancja władzy i ge-
szefty, które samorządy próbują
robić przy okazji – nie!

CCzzyy ppoossttuulloowwaannaa pprrzzeezz wwaasszz
rruucchh lliikkwwiiddaaccjjaa ssttrraażżyy mmiieejjsskkiieejj
rrzzeecczzyywwiiśścciiee pprrzzyynniieessiiee ppoożżyytteekk
ii oosszzcczzęęddnnoośśccii??

W skali kraju proponujemy nie
likwidację, tylko ograniczenie
kompetencji Straży Miejskiej. W
przypadku poszczególnych

gmin, gdzie SM dzia-
ła szczególnie

patologicz-
nie, pro-

ponujemy jej likwidacje. Proszę
zapytać mieszkańców co o tym
sądzą. My pytamy, zbieramy
podpisy pod uchwałami o likwi-
dacji SM i słyszymy wiele niepo-
chlebnych opinii.

SSłłyycchhaaćć ccoorraazz wwiięęcceejj nnaarrzzee-
kkaańń nnaa rrzząąddyy PPllaattffoorrmmyy OObbyywwaa-
tteellsskkiieejj ww WWaarrsszzaawwiiee.. WW mmiieeśścciiee
ppaannuujjee cchhaaooss iinnwweessttyyccyyjjnnyy ii kkoo-
mmuunniikkaaccyyjjnnyy,, aa kkłłuujjąąccyymm ww oocczzyy
pprrzzyykkłłaaddeemm nniieeggoossppooddaarrnnoośśccii
ssąą ooddlleeggłłee oodd ssiieebbiiee oo rrzzuutt bbeerree-
tteemm ddwwaa ssttaaddiioonnyy ppiiłłkkaarrsskkiiee:: nnoo-
wwyy SSttaaddiioonn WWoojjsskkaa PPoollsskkiieeggoo,,
zzaaffuunnddoowwaannyy kkoosszztteemm bblliisskkoo ppóółł
mmiilliiaarrddaa zzłłoottyycchh pprrzzeezz mmiiaassttoo,, ii
SSttaaddiioonn NNaarrooddoowwyy,, ddoo kkttóórreeggoo
ttrrzzeebbaa ddookkłłaaddaa 3300 mmllnn zzłł rroocczz-
nniiee,, bboo nnaa ccoo ddzziieeńń nniikktt nnaa nniimm
nniiee ggrraa...... CCzzyy ppaann uummiiaałłbbyy lleeppiieejj
zzaarrzząąddzzaaćć WWaarrsszzaawwąą??

Zbieramy podpisy pod wnio-
skiem o referendum w sprawie
odwołania Hanny Gronkiewicz-
Waltz. Zbierzemy wymaganą
ilość podpisów i ją odwołamy.
Zaproponujemy też kandydata
na to stanowisko, który otrzyma
zarówno poparcie Ruchu Pali-
kota jak i Europy Plus z Aleksan-
drem Kwaśniewskim na czele.

EEllżżbbiieettaa WWiiśśnniieewwsskkaa,, kkttóórraa
jjeesstt sszzeeffoowwąą RRuucchhuu PPaalliikkoottaa nnaa
UUrrssyynnoowwiiee,, nnaarrzzeekkaa nnaa nniieessłłyy-
cchhaannąą pprrzzeewwlleekkłłoośśćć ppoossttęęppoowwaa-

nniiaa ssąąddoowweeggoo,, ww kkttóórryymm wwyyssttęę-
ppuujjee pprrzzeecciiwwkkoo pprreezzyyddeenntt ssttoollii-
ccyy HHaannnniiee GGrroonnkkiieewwiicczz-WWaallttzz oo
bbeezzppooddssttaawwnnee zzwwoollnniieenniiee zz pprraa-
ccyy.. CCzzyy RRuucchh PPaalliikkoottaa zznnaallaazzłłbbyy
rreecceeppttęę nnaa pprrzzyyssppiieesszzeenniiee ddzziiaa-
łłaanniiaa wwyymmiiaarruu sspprraawwiieeddlliiwwoośśccii??

Postulujemy liczne reformy
wymiaru sprawiedliwości, ale
wobec już toczącej się sprawy
one nie przyniosą skutku, jakie-
go Pan oczekuje. Zwolnienie Elż-
biety Wiśniewskiej z powodu
wpisu na facebooku jest skan-
dalicznym przykładem naduży-
cia władzy i pogardy z jaką obec-
na prezydent miasta traktuje
swoich podwładnych, urzędni-
ków, roszcząc sobie prawo do
określania nawet tego co mają
prywatnie myśleć.

DDllaacczzeeggoo mmłłooddzzii PPoollaaccyy mmaassoo-
wwoo eemmiiggrruujjąą,, sszzuukkaajjąącc sszzcczzęęśścciiaa
zzaa ggrraanniiccąą?? CCzzyy mmoożżnnaa tteenn pprroo-
cceess ppoowwssttrrzzyymmaaćć??

Emigrują, bo w Polsce nie ma
dla nich pracy, albo jest, ale bar-
dzo kiepsko płatna. Nie wolno
powstrzymywać tego procesu,

bez zmiany re-

aliów na rynku pracy w Polsce.
Do tego czasu możliwość wyjaz-
du na zachód jest dla nich jedy-
ną szansą normalnego życia.
Ruch Palikota, który cieszy się
największym poparciem wybor-
ców w wieku 18-24 lata (28%),
zmieni sytuację młodych ludzi
po wygranych wyborach. Do te-
go czasu cieszmy się, że chociaż
za granicą młodzi mogą się jakoś
odnaleźć.

SSkkoorroo RRuucchh PPaalliikkoottaa zzaannoottoo-
wwaałł oossttaattnniioo zznnaacczząąccyy ssppaaddeekk ww
pprrzzeeddwwyybboorrcczzyycchh ssoonnddaażżaacchh,, ttoo
cczzyy mmoożżnnaa mmiieećć nnaaddzziieejjęę,, żżee ppoo-
lliittyycczznnyy ssuukkcceess oossiiąąggnniiee wwssppóółł-
ttwwoorrzzoonnaa pprrzzeezz wwaass EEuurrooppaa PPlluuss??

Według sondażu z 1 czerwca
MillwordBrown mamy 10%, nie
można więc mówić o żadnym
spadku. Europa Plus w sonda-
żach waha się między 15 a 23
proc., mimo iż jeszcze nie poka-
zała szczegółowego programu i
nie rozpoczęła kampanii wybor-
czej. Jestem przekonany, że
Ruch Palikota lub Europa Plus,
której Janusz Palikot jest współ-
założycielem, wygrają najbliż-
sze wybory do europarlamentu,
samorządowe, parlamentarne i
prezydenckie. Czas POPiS-u się
skończył, pora na centrolewicę!

R z o m a w i a ł
M A C I E J  P E T R U C Z E N K O

Z posłem Andrzejem Rozenkiem o poczynaniach Ruchu Palikota

Jest wreszcie alternatywa dla POPiS-u
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Z racji kończącego się wła-
śnie roku szkolnego
2012/2013, postanowiłem
podzielić się z Czytelnika-
mi wybranymi informacja-
mi o szkołach i szkolnic-
twie w dawnych wiekach.

Państwowy system szkolny w
Polsce wprowadzony został sta-
raniem powołanej w 1773 r. Ko-
misji Edukacji Narodowej. Wcze-
śniej szkolnictwo należało do Ko-
ścioła. Od średniowiecza istnia-
ły szkoły parafialne i kolegiac-
kie, a także różne formy kształce-
nia kleryków. W Warszawie, pa-
rafialna, a od ok. 1408 r. kole-
giacka szkoła świętojańska naj-
prawdopodobniej mieściła się
naprzeciwko kościoła (św. Jana)
przy dzisiejszej ul. Dziekanii, po-
między nie istniejącym domem
wikariuszy, a kamienicą narożną
u zbiegu ze Świętojańską (daw-
niej Grodzką), zajmując część te-
renu, na którym w 1 poł. XVIII
stanął gmach Seminarium Du-
chownego.

Od drugiej połowy XVI w. do
działalności edukacyjnej zaczę-
ły włączać się zakony: jezuici, pi-
jarzy, dominikanie, teatyni, bazy-
lianie i inni. Bodajże najlepiej zor-
ganizowanym systemem szkol-
nym oraz najlepszą bazą lokalo-
wą dysponowali jezuici, którzy
już 8 stycznia 1565 r. otworzyli w
Braniewie swoje pierwsze w Pol-
sce kolegium, a kolejne w 1566 w
Pułtusku. Przed I rozbiorem na
ziemiach Rzeczypospolitej istnia-
ło 56 kolegiów jezuickich, kształ-
cących łącznie ok. 20 tys. mło-
dzieży. Nauka w kolegiach była
bezpłatna, ale kosztowne było
utrzymanie młodego człowieka z
dala od domu. Aby temu zara-
dzić, uboga młodzież otrzymy-
wała bezpłatne zakwaterowanie
i wyżywienie w jezuickich bur-
sach. Kolegia niekiedy były szko-
łami bardzo dużymi, jak na przy-
kład kolegium w Poznanie, w
którym w 1624 r. uczyło się 1326
uczniów. W Warszawie kolegium
jezuickie powstało dopiero w
1668 r. i mieściło się na Starym
Mieście, przy obecnej ulicy Jezu-
ickiej. Rok szkolny u jezuitów za-
czynał się 1 września, a kończył
30 lipca. Wyjątkiem było jezuic-
kie Collegium Nobilium w War-
szawie (od 1752 r.), gdzie rok
szkolny zaczynał się 14 września,
a kończył 10 sierpnia.

Innym, nadzwyczaj zasłużo-
nym dla polskiej edukacji zgro-
madzeniem był zakon o nazwie:
Regularium Pauperum Matros
Dei Scholarum Piarum, nazywa-
ny (od ostatniego członu łaciń-
skiej nazwy): pijarami. Pierwsze
(w Polsce) kolegium założyli pi-
jarzy w 1642 r. na polskim Spiszu
w miejscowości Podoliniec.
Pierwsze kolegium w Warsza-
wie uruchomili w 1657 r. przy
ul. Długiej 13/15 (Collegium Re-
gium). Później, po sąsiedzku po-
wstały: Instytut Teologiczny, Co-
nvictus Civilis oraz Collegium
Nobilium. Kurs nauki w szkołach
pijarskich trwał 8 lat i dzielił się
na 7 klas. Dwie najniższe klasy
realizowane były w ciągu jedne-
go roku, natomiast każda z
dwóch ostatnich klas obejmowa-
ła 2 lata nauczania.

Ogromny rozwój szkolnictwa
– szczególnie tego elementar-
nego – nastąpił w czasach Księ-
stwa Warszawskiego. W 1815 r.
na jego terenie (161,5 tys. km2,
4 334 tys. mieszkańców) istnia-
ło ok. 1200 szkół elementar-
nych, 12 szkół departamento-
wych (pełnych szkół średnich),
18 szkół wydziałowych itd. W
1812 r. w szkołach departamen-
towych wprowadzono egzamin
maturalny, który od tego czasu
obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Po kolejnych przekształceniach
szkoły departamentowe prze-
mieniły się w gimnazja. Intere-
sujące jest to, że do gimnazjum
wstępowało się bez jakiejkol-
wiek wcześniejszej szkoły (np.
elementarnej). Do pierwszej kla-
sy przyjmowano kandydatów,
którzy potrafili pisać i czytać. Je-
żeli nie mieli takiej umiejętności
– szli do klasy wstępnej, a jeżeli
w ogóle nic nie potrafili – szli do
klasy przedwstępnej. 

Rosjanie ograniczali
W okresie od 1831 r. do 1915

Rosjanie starali się maksymal-
nie ograniczyć edukację Pola-
ków. Przed I wojną światową w
Królestwie Polskim (127,3 tys.
km2, 12 204 tys. mieszkańców),
było mniej szkół elementarnych
niż w Księstwie Warszawskim.
Szczególnie dużym ogranicze-
niom podlegało przyjmowanie
Polaków do państwowych gim-
nazjów, których ukończenie da-
wało prawo wstępu na wyższe
uczelnie. W ustawie z 1871 r.
określono, że mogą tam być
przyjmowane dzieci w wieku 8-
10 lat z umiejętnością czytania i
pisania po rosyjsku. W 1914 r. w
Warszawie było 8 państwowych
męskich gimnazjów oraz 4 żeń-
skie. Efektem antypolskiej polity-
ki władz rosyjskich było to, że
około 1900 r. w Królestwie Pol-
skim analfabeci stanowili 70%
społeczeństwa (w Warszawie
44,8%), W Galicji analfabetów
było 40%, natomiast w zaborze

pruskim analfabetów nie było,
Stan taki był wynikiem tego, że
w Królestwie (stan na 1914 r.)
na 1 tys. statystycznych miesz-
kańców było 34 uczniów szkół
elementarnych, w Galicji 143, a
Poznańskiem – 194. W 1882 r. w
Warszawie zaledwie 1,5%
mieszkańców legitymowało się
wyższym wykształceniem. 

Jesteśmy przyzwyczajeni do
funkcjonowania pewnego syste-

mu szkolnego i jego hierarchicz-
ności: szkoła podstawowa, gim-
nazjum, liceum, szkoła wyższa.
Taki system szkolny w naszym
kraju pojawił się dopiero po I woj-
nie światowej. Za początek pań-
stwowej polityki w tym zakresie
należy uznać dekret Naczelnika
Państwa z 7 lutego 1919 r. wpro-
wadzający w Polsce tzw. obowią-
zek szkolny, którego realizacja
nałożona została na samorząd
terytorialny. Ksawery Prauss mi-
nister Oświaty w rządzie Jędrze-
ja Moraczewskiego stworzył pro-
jekt działań określany mianem
„programu Praussa”. W projekcie
tym jako pierwszoplanowe za-
danie wysunięto „zjednoczenie
szkolnictwa wszystkich dzielnic
Polski pod jednym zarządem”
oraz „przygotowanie ustaw szkol-
nych, które obowiązywać będą
na całym obszarze ziem pol-
skich”. Powszechny obowiązek
szkolny zapisany został także w
konstytucji marcowej (z 17 mar-
ca 1921 r.). Ówczesne wytyczne
konstytucyjne stanowiły m.in.:
1) obowiązek nauki dla wszyst-
kich dzieci w zakresie szkoły po-
wszechnej; 2) bezpłatność nauki
w szkołach państwowych i samo-
rządowych; 3) obowiązek nauki
religii dla młodzieży do lat 18 w
szkołach utrzymywanych przez
państwo i samorząd; 4) wolność

badań naukowych i ogłaszania
ich wyników; 5) prawo każdego
obywatela do założenia i prowa-
dzenia szkoły lub zakładu wy-
chowawczego pod nadzorem or-
ganów administracji szkolnej. Za-
sady te, z wyjątkiem bezpłatności
nauki w szkolnictwie średnim,
zostały przyjęte przez konstytu-
cję kwietniową. 

W okresie międzywojennym
nastąpiło scalenie i spolszczenie

trzech różnych systemów eduka-
cyjnych istniejących na obsza-
rze państwa. Różny był przede
wszystkim stosunek szkolnictwa
średniego do elementarnego, a
raczej nie istniał on zupełnie w
systemie szkolnym niemieckim
i rosyjskim, gdzie szkoły śred-
nie miały własne klasy wstępne
i przedwstępne, stając się przez
to zupełnie niezależnemi od or-
ganizacji i programów szkół ele-
mentarnych. Tylko w byłej Gali-
cji szkoły średnie opierały się na
czteroklasowej szkole elemen-
tarnej. Także wiek szkolny i
trwanie przymusu szkolnego by-
ły rozmaite. W byłej niemieckiej
części wiek szkolny zaczynał się
w 5 lub 6 roku życia, w Galicji w
6, a w Kongresówce w 7 roku
życia. Przymus szkolny trwał od
6 do 8 lat w Galicji, Śląsku i Po-
znańskiem, nie istniał zaś zupeł-
nie w Kongresówce. 

Siedmiolatka w II RP
W pierwszych latach II RP

przyjęto za podstawę siedmio-
letnią szkołę powszechną i pię-
cioletnie gimnazjum. Po ministe-
rialnym zarządzeniu koordynacji
planów zajęć dla trzech najwyż-
szych oddziałów szkoły po-
wszechnej z trzema najniższymi
klasami gimnazjum, w praktyce
istniało ośmioletnie gimnazjum,

poprzedzone czterema klasami
szkoły powszechnej. Dopiero w
1932 r. w wyniku reformy wpro-
wadzonej przez ministra Janu-
sza Jędrzejewicza przyjęto, że
polski system szkolny – najogól-
niej rzecz biorąc – dzieli się na
trzy rodzaje szkół: powszechne
(podstawowe), średnie i wyższe.
Szkoły powszechne zostały po-
dzielone na trzy stopnie - w zależ-
ności od zakresu realizowanego

programu. Najbardziej skompli-
kowany był problem szkół wiej-
skich. Według reguł reformy z
1932 r. wszystkie dzieci były obo-
wiązane uczęszczać do szkoły
przez 7 lat. W ciągu tych lat szko-
ły najniżej zorganizowane (o 1
lub 2 nauczycielach) realizowały
program 4 klas pełnej szkoły 7-
letniej; szkoły 2-go stopnia (3 lub
4 nauczycieli) – w ciągu 7 lat re-
alizowały program 6 klas. Tylko
szkoły 3-go stopnia, tj. o pełnej
obsadzie nauczycielskiej realizo-
wały w ciągu 7 lat pełny program
siedmioletniej szkoły powszech-
nej. W praktyce wyglądało to w
ten sposób, że szkoła I stopnia
miała 2-letnią klasę III i 3-letnia
klasę IV, a szkoła II stopnia mia-
ła 2-letnia klasę IV. Reforma z
1932 r. polegała na wprowadze-
niu 4-letniego gimnazjum, do
którego przyjmowano uczniów
po ukończeniu 6 klas szkoły po-
wszechnej, oraz jako szczebla
wyższego 2-letniego liceum. (…)
Ustawa z 1932 r. utworzyła szko-
ły zawodowe na poziomie gimna-
zjum i liceum, zapewniając ab-
solwentom liceów zawodowych
prawo wstępu do szkół wyższych.
W okresie II RP powszechnym
obowiązkiem szkolnym objętych
było - w najlepszym pod tym
względem roku 1928/29 – 95%
dzieci.

W latach trzydziestych przy-
jęto normę, że szkoła powszech-
na musi mieć co najmniej 7 izb
lekcyjnych, salę robót ręcznych,
gabinet przyrodniczy, pokój kie-
rownika, pokój nauczycielski, ga-
binet lekarski, szatnię, łazienkę,
mieszkanie dla kierownika (szko-
ły) oraz mieszkanie dla dozorcy.
W gmachu szkolnym mogło się
mieścić kilka takich szkół, przy
czym regułą było, że zajmowały
one oddzielne kondygnacje.

Budżet Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego (MWRiOP) w procen-
tach budżetu państwa w po-
szczególnych latach (niezależ-
nie od kwot łożonych przez inne
podmioty – głównie samorząd)
wynosił następujący procent w
budżecie państwa:

1924/25 – 15,14%
1925/26 – 15,96%
1926/27 – 14,67%
1927/28 – 14,37%
1929/30 - 15,61% 
Wg budżetu państwa na 2001

r. wydatki na informatykę, na-
ukę, oświatę i wychowanie,
szkolnictwo wyższe, edukacyjną
opiekę wychowawczą oraz kul-
turę i ochronę dziedzictwa naro-
dowego – łącznie – w wysokości
12 405 491 tys. zł, stanowiły
6,83% budżetu. 

Warto pamiętać o tych pro-
porcjach!

Służą nam do dziś
Przed I wojną światową w

Warszawie istniały tylko dwa
miejskie budynki szkół elemen-
tarnych (przy Drewnianej i Sze-
rokiej). W okresie międzywo-
jennym zbudowano w stolicy 60
budynków szkolnych, z których
większość przetrwała do dnia
dzisiejszego i nadal służy oświa-
cie. Warszawa zrobiła wówczas
wszystko, aby nadrobić zapóź-
nienia z czasów carskich. Tym
niemniej, po objęciu obowiąz-
kiem szkolnym ponad 95% dzie-
ci w wieku szkolnym (w
1932/1933 – 97,9%), sytuacja
lokalowa nadal była dramatycz-
na. W roku szkolnym
1932/1933 przeciętna liczba
dzieci w jednej klasie wynosiła w
Warszawie 47,4. W tamtym cza-
sie szkoły z 70 uczniami w klasie
nie należały do wyjątków, a na-
uka na trzy zmiany była niemal-
że normą.

Myślę, że dopiero z tej per-
spektywy możemy ocenić dzi-
siejszy stan warszawskiej oświa-
ty, ale nie ten obraz powinien
być inspiracją dla naszych decy-
dentów, a normy i rozwiązania
przodujących krajów Unii Euro-
pejskiej, której jesteśmy człon-
kiem. Bez postawienia na oświa-
tę i naukę, nigdy nie dogonimy
światowej, a przynajmniej eu-
ropejskiej czołówki, a to powin-
no być naszym celem.

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Jak to ze szkołami było?

BBuuddyynneekk pprrzzeeddwwoojjeennnneejj sszzkkoołłyy ppoowwsszzeecchhnneejj pprrzzyy uull.. BBeemmaa
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BBuuddyynneekk ddaawwnneeggoo ppiijjaarrsskkiieeggoo CCoolllleeggiiuumm RReeggiiuumm pprrzzyy uull.. DDłłuuggiieejj
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Gram otwarcie. Kiedy komentuję nie ukrywam swoich
wyborów. Zaangażowania. Wiem, że moja perspekty-
wa spraw ważnych tkwi korzeniami w wartościach, jakie

mnie określają. Rozumiem, iż wokół są ludzie o odmiennej kon-
strukcji. Budujący obraz tego, co uznają za dobre na odmiennym
od mojego fundamencie wartości. Dlatego dzisiaj – z uwagi na to,
co dotychczas napisałem, ale i po to, by nie było jakiegokolwiek fał-
szu w relacji felietonista-czytelnik – powinienem i muszę poinfor-
mować o swoim wyborze. 

Jakoś odnosić się przecież będzie, nawet przy wysokim po-
ziomie samokontroli, do treści przyszłych komentarzy.
Przecież ja, nawet gdy nie piszę o polityce, to o niej piszę.

Zabiegam w sobie samym o obiektywizm spojrzenia, ale jestem
tam, gdzie jestem, a nie tam, gdzie mnie nie ma. Chociaż nigdy or-
ganizacje, w których byłem, nie były celem samym w sobie. Zawsze
były jedynie narzędziem. Nawet wielka pierwsza „Solidarność”. Nie
wspominając partii politycznych. Ja chory jestem na Polskę. Wie-
rzę, że Ona może być większa. Jako naród i jako państwo. I dlate-
go tak mną miota. Szczególnie, gdy widzę niewykorzystane szan-
se. Albo głupie błędy. 

Przekroczyłem Rubikon EUROPY PLUS. Z nadzieją i z do-
brą wiarą. Ale też z szeroko otwartymi oczami. Z gumo-
wymi wielkimi uszami. Nie żeby od początku marudzić.

Ale, żeby z pamięcią dotychczasowej krytyki, przecież nieprzypad-
kowej ani złośliwej, budować wartość, a nie antywartość. Mam po-
dziw dla odwagi nowości i dla otwartości Janusza Palikota. Dla mó-
wienia głośnego i wprost o tym, o czym bardzo wielu wie, ale z róż-
nych przyczyn nie mówi inaczej, niż w czterech ścianach dokład-
nie zamkniętego przed obcymi domu. Choć przesadza w formie.
Niepotrzebnie pogłębia podziały. Szuka raczej swojej racji niż
przekonuje wątpiących. Ale stawia problemy, które musimy wspól-
nie rozwiązać! Bo pozostawione sobie odbierają nam szansę lep-
szego życia. Z niepokojem odbieram jego nieprzewidywalność. Wo-
luntaryzm. Nieobliczalność. Przesadę.

Piszę o nim, bo on w tej E+ jest motorem. Reszta to bardziej
towarzysze podróży, uzupełnienia, a czasem może i przy-
padkowi goście. Jednak potrzebni dla dobrej sprawy. Mam

nadzieję też, że wciąż oczekujący nowych uzupełnień. Celem jest
bowiem zmiana paradygmatu polityki. Uczynienia jej przyjaźniej-
szej ludziom. Jeśli czasem piszę z sarkazmem, ale i uśmiechem, że
Europa dzieli się gdzieś na linii Wisły i Bugu na swą bardziej eu-

ropejską i bardziej azjatycką część, to idzie o to, by było w nas co-
raz więcej Europy, a mniej Azji. Jestem politykiem, a nie kaznodzie-
ją. Więc do politycznych instrumentów się odnoszę. Do państwa.
Idzie więc mi o to, by to państwo było ludziom pomocne w ich co-
dziennym życiu. Żeby było przyjazne. Potrzebne. Ciepłe. Rozsąd-
ne. Sprawiedliwe. Nie tylko w wielkich deklaracjach, ale na co
dzień. W sądzie, w urzędzie, w szpitalu, w szkole, w organizacji
przestrzeni publicznej, w transporcie, w informacji o tym, o czym
ludzie chcą być informowani. We wszystkim, gdzie państwo trud-
no zastąpić. I żeby było dyskretne tam, gdzie ludzie go nie potrze-
bują. Żeby nie narzucało komukolwiek tego, co wkracza w jego oso-
bisty wybór, poczucie słuszności i piękna. Tego paradygmatu po-
lityki, dziś: duszącego, przaśnego, egoistycznego, partyjnego, in-
fantylnego, nie na miarę naszych potrzeb i oczekiwań, a także

możliwości nie zmieni ani PO, ani PiS, ani SLD. Ani, na pewno, PSL.
Wielkie partie zredukowały swe relacje z wyborcami do politycz-
nego PR i marketingu. Co sprzedają – mniej ważne. Opakowanie
się liczy. Jeśli mącenie ludziom w głowach Smoleńskiem przyno-
si efekt – mącimy. Jeśli szczypta powagi do tej zupy potrzebna – eks-
ponujemy kandydata na „premiera tymczasowego rządu tech-
niczno-przejściowego”. Każda bzdura dobra, jeśli podciąga słup-
ki notowań choćby o milimetr. Każda ważna dla obywateli rzecz
dla partii fatalna – jeśli miałaby te słupki choć o milimetr obniżyć.
Dlatego zajmujemy się bzdetami. Dlatego Polska nie ma celu. Dla-
tego marnujemy czas.

Nie wiem, czy E+ da właściwą odpowiedź na te bolączki.
Wiem, że kto nie próbuje, ten nie wie. Samotnie niewie-
le można zrobić. Od półtora roku próbuję rewitalizować

powagę i odpowiedzialność w polityce. Odbudować Partię De-
mokratyczną korzeniami sięgającą takich postaci jak: Jacek Kuroń,
Zofia Kuratowska, Marek Edelman, Bronisław Geremek. Odbieram
wiele dowodów przyjaźni i zainteresowania. To miłe. Ale niewy-
starczające by skutecznie zmienić to, co wszystkich nas, albo przy-
najmniej zdecydowaną większość, uwiera. Państwo podbite przez

partie. Polityków zajmujących się przeważnie
własnymi interesami. Chronicznym kryzysem
organizacji opieki zdrowotnej. Niedopasowa-
niem systemu edukacji narodowej do potrzeb
zmieniających się rynków pracy. Chaosem przestrzeni publicznej.
Obstrukcji sądów. 

Nie mam krwiożerczych myśli wobec Platformy. Ale to –
przy wielu zaletach tego czy owego, ostatnio np. ministra
Sienkiewicza, sprawnego ministra Sikorskiego, całkiem

europejskiego premiera Tuska – sypie się. Oni zakręcili się wokół
własnego ogona. Obsiedli państwo i jego instytucje, jak wszy żoł-
nierski kołnierz – wspominając słynne powiedzenie Józefa Pił-
sudskiego. Trzeba próbować. Z wiarą, że polityka może być efek-
tywna, ludziom potrzebna i ludziom przyjazna. Wszystkim, któ-
rzy cokolwiek dobrego chcą. I tym od parafii, i tym od stowarzy-
szenia racjonalistów. 

Oni (E+) nas (Partię Demokratyczną) tam (w E+) chcą.
Bardziej niż ktokolwiek. Jako współtwórców, a nie wy-
pełniaczy. Ja długo się wahałem. Mam swoje doświad-

czenia. Negatywne też. Alternatywą jest nicnierobienie. Brak ja-
kichkolwiek narzędzi. Wielkie partie pilnie strzegą nienaruszalno-
ści ordynacji wyborczych nie dających żadnej szansy komukol-
wiek (także społecznym organizacjom pozarządowym), kto nie jest
w wielkiej strukturze krajowej. „Nasz Ursynów” Guziała, Skubi-
szewskiego i Dominiaka, nawet jeśliby był najczystsza perłą w
polskiej polityce miejskiej, poza dzielnicę szans wyjścia nie ma. A
najistotniejsze dla ursynowianek i ursynowian decyzje zapadają na
Placu Bankowym, a nie na Imielinie.

Niechaj każdy z nas (wracam do E+) da z siebie, co w nim
najlepsze. Niechaj wszyscy uspokoją emocje. Niechaj
każdy pomoże pozostałym zniwelować skutki swych

słabszych stron osobowości. Może uda się wnieść powiew świeżo-
ści?  To nie propaganda. To objaśnienie przyczyn tego wyboru. Sza-
nuję każdego, kto decyduje odmiennie. Tym bardziej szanuję,
czym więcej potu wylał, by podjąć swoją własną decyzję. Przecież
w końcu wszyscy szukamy jakiegoś rozwiązania tej polskiej kwa-
dratury koła, tego przypadku, że kiedy już coś się udaje nam osią-
gnąć, to potem te nasze wspólne sukcesy marnujemy.
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 -
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RESET Andrzej Celiński

Dlaczego dołączyłem do Europy Plus...

„Europa dzieli się gdzieś na linii
Wisły i Bugu na bardziej 

europejską i bardziej 
azjatycką część”

Magnetyczne odchyły

Lotnisko w Brukseli ogłosiło niedawno, że w związku z przemieszcza-
niem się bieguna magnetycznego musi zmienić nazwę jednej ze swoich
dróg startowych z 02/20 na 01/19. To dobra okazja, żeby wyjaśnić skąd

się biorą takie oznaczenia i co właściwie znaczą. 

Na całym świecie drogi startowe na lotniskach noszą nazwy oznaczane nume-
rami od 1 do 36 w zależności od położenia względem kompasu: 9 oznacza wschód (90°), 18 – po-
łudnie (180°), 27 – zachód (270°), a 36 – północ (360°). Jako że drogi startowe mogą być używa-
ne do wykonywania operacji w dwóch kierunkach, ustawionych wobec siebie o 180°, nazwa za-
wiera więc dwie liczby oznaczające oba te kierunki, przy czym różnica między nimi wynosi za-
wsze 18. Dlatego droga startowa 02 w przeciwnym kierunku przeistacza się w drogę 20, a dro-
ga 11 z drugiej strony nosi numer 29.

Na dużych lotniskach, które dysponują dwiema (lub wieloma) drogami startowymi w ich na-
zwach mogą pojawiać się także litery. Drogi ułożone równolegle do siebie, mają te same oznacze-
nia kątowe (ponieważ ich położenie jest identyczne względem kompasu), ale muszą się jakoś od
siebie odróżniać. Dlatego do cyfr oznaczających kierunki osi drogi startowej dodaje się wówczas
litery: L oznaczającą drogę zlokalizowaną po lewej stronie, lub R na oznaczenie drogi po prawej. 

W Warszawie nie ma tego problemu. Nasze dwie drogi startowe się krzyżują, więc nie ma po-
trzeby oznaczać, która jest prawa a która lewa. Większość innych portów lotniczych ma jednak
drogi ułożone równolegle, które oznacza się wówczas na przykład tak: 07L/25R oraz 07R/25L.
Jeśli lotnisko ma trzy równoległe drogi startowe, środkową oznacza się literą C (centralna). Jesz-
cze większe porty, mają po cztery lub pięć równoległych dróg startowych (tak jest m.in.: w Atlan-
cie, Chicago, Dallas, Denver, czy Los Angeles). Nieporozumień i wypadków unika się wtedy za każ-
dym razem dodając do cyfrowego oznaczenia nazwy drogi 10 stopni. Dlatego Atlanta ma drogi
26L, 26R, 27L, 27R i 28, chociaż wszystkie z nich są ułożone dokładnie tym samym kierunku.

Lata temu, kiedy cyfrowe oznaczenia dróg startowych wchodziły do powszechnego użytku, prze-
oczono jednak szczegół, że igła kompasu ustawia się względem północy magnetycznej, nie geo-
graficznej. Tymczasem magnetyczny biegun północny naszej planety każdego roku przesuwa się
nieco w inne miejsce, aż w pewnym momencie 11 stopni zamienia się w 10 stopni, a po kilku la-
tach nawet w 9. W rezultacie na niektórych lotniskach nazwa drogi startowej z czasem przesta-
je pokrywać się z rzeczywistym wskazaniem kierunku. 

Aby przeciwdziałać takim przypadkom Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilne-
go ICAO nakazuje wszystkim lotniskom przeprowadzać raz na pięć lat szczegółowe badania
zgodności kierunku osi dróg startowych ze wskazaniami kompasu i w razie potrzeby zmieniać ich
nazwy. Na Lotnisku Chopina ostatnie takie badanie odbyło się w 2010 r. Specjaliści z Państwowe-
go Urzędu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie wykryli wówczas żadnych odchyleń
i  nasze drogi startowe mogą pozostać oznaczone jako 11/29 oraz 15/33. 

Przy okazji warto od razu wyjaśnić, że wprowadzenie w życie zmienionej nazwy drogi starto-
wej to bardzo skomplikowana sprawa. Stara nazwa figuruje w setkach, jeśli nawet nie tysiącach
oficjalnych dokumentów i planów, które przy zmianie wymagają aktualizacji. Nawet najmniej-
sze nieporozumienie co do numeru drogi może mieć poważne konsekwencje operacyjne, dlate-
go zmianę nazwy należy przeprowadzić w sposób bezpieczny i bardzo dokładny, konsultując się
przy tym ze wszystkim zainteresowanymi stronami i analizując wszelkie możliwe implikacje.

Zmiana w Brukseli dokonana zostanie w nocy z 18 na 19 września. Nowa nazwa drogi zosta-
nie zaktualizowana we wszystkich bazach danych wykorzystywanych dla celów kontroli ruchu
lotniczego na całym świecie. Jednocześnie zmienione zostaną wszystkie znaki na lotnisku, a
oznaczenia na samej drodze zostaną przemalowane. Ale po tych wszystkich zabiegach, fizycznie
i tak nic się nie zmieni: droga nazywana dzisiaj jeszcze oznaczeniem 02/20 będzie dokładnie tą
samą drogą, co późniejsza 01/19. 

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i

Prawdopodobnie nikt z
nas przy zakupie kolejne-
go samochodu nie będzie
kierował się kryterium, o
którym dziś wspomnę, ale
pomyślałem sobie, że i ta-
ka szczypta „motoryzacyj-
nej” wiedzy nie zaszkodzi.

Ostatnio wpadła mi w ręce
ósma edycja badania stu naj-
bardziej wartościowych marek
na świecie - „Top 100 most va-
luable global brands 2013”,
przygotowywana przez insty-
tut Millward Brown. Badania
tego typu przeprowadzane są
corocznie na całym świecie
przez różne organizacje i z uży-
ciem różnych kryteriów. Oczy-
wiście nie wyłącznie w świecie
motoryzacji, ale część z po-
wszechnie zna-
nych marek sa-
mochodowych
zajmuje, również
w tych ogólnych zestawieniach,
wysokie miejsca. 

Wracając do wspomniane-
go rankingu, bazuje on na in-
formacjach z „BrandZ”, naj-
większej na świecie bazy da-
nych wartości marek. Zbiór ten
powstał w roku 1998 i stale jest
aktualizowany. Jest on nieoce-
nionym źródłem informacji,
zawierającym dane zbierane
corocznie na całym świecie po-
przez wywiady z grupą ponad
150 tysięcy respondentów. Bio-
rąc pod uwagę powyższe,
obecnie posiadane przez insty-
tut informacje pochodzą od
grupy ponad dwóch milionów
konsumentów z ponad trzy-
dziestu krajów. Dane do bada-
nia „BrandZ” zbierane są po-
przez wywiady z użytkowni-
kami indywidualnymi, jak i
profesjonalistami. Każda z an-
kietowanych osób jest proszo-
na o ocenę marek, po uwzględ-
nieniu wielu różnorodnych
kryteriów. Baza „BrandZ” po-
siada w swoim zbiorze ponad
60 tysięcy niezależnych ma-
rek, podzielonych na ponad
200 kategorii.

Nie tylko dzięki tego typu ba-
daniom powszechnie wiado-
mo, że w większości przypad-
ków mała liczba konsumentów
generuje dużą część sprzedaży.
To, że lojalni klienci są bardziej
wartościowi dla marki, niż jej
okazjonalni użytkownicy. Po-
wyższe prawdy działają na
wszystkich rynkach. Większość
firm też znakomicie orientuje
się, jak są postrzegane, i w ja-
kim miejscu znajduje się ich
marka względem innych firm.

Na szczycie rankingu, nie-
zmiennie plasują się tzw. mar-
ki technologiczne (Apple, Go-
ogle i IBM) i nie ma wątpliwo-
ści, że technologia stała się
obecnie siłą napędową global-
nej, nowoczesnej gospodarki.

Próbując przenieść wyniki
badań na grunt motoryzacji,
nie sposób nie zauważyć, iż ja-
pońska Toyota w ostatnim ran-
kingu, ponownie została uzna-
na za najbardziej wartościową
markę motoryzacyjną na świe-
cie. Jej wartość, w stosunku do
ubiegłego roku, wzrosła o 12%,
do poziomu około 24,5 mld do-
larów (18,6 mld euro), odno-
towując największy skok warto-
ści spośród wszystkich koncer-
nów motoryzacyjnych. W ostat-
nich latach Toyota aż sześcio-
krotnie zajmowała pierwsze
miejsce, zaś dwa razy uplaso-
wała się na pozycji drugiej. Jak
wynika też z cytowanego rapor-
tu, sprzedaż samochodów w
niektórych regionach świata ro-
sła, jednak w wielu pozostała
na poziomie sprzed kryzysu,
negatywnie wpływając na war-
tość marek. W przeciwieństwie
do tego trendu, sprzedaż samo-
chodów Toyota Motor Corpo-
ration wzrosła w 2012 roku do
poziomu łącznie około 9,75 mln
sztuk, czyli o 22,6%. Po części,
uzasadnieniem znakomitego
wyniku Toyoty w rankingu jest

ten ponad dwudziestoprocento-
wy wzrost sprzedaży, który z
pewnością przyczynił się do
jeszcze lepszego postrzegania
marki. Zdaniem autorów rapor-
tu wpływ miała również rosną-
ca popularność aut hybrydo-
wych, których Toyota jest głów-
nym producentem. Od momen-
tu debiutu pierwszej generacji
Priusa w 1997 roku samochody
hybrydowe wybrało łącznie
około 5 milionów nabywców
na całym świecie. W Europie
dostępnych jest 12 modeli hy-
brydowych Toyoty.

Wśród stu najbardziej war-
tościowych marek światowych
uplasowało się sześć motoryza-
cyjnych firm z zestawienia
TOP10 moto. Najwyżej jest To-

yota – pozycja 23,
BMW (24), Merce-
des (43), Honda
(71), Nissan (86).

Pierwszą setkę listy ogólnej za-
myka Volkswagen, znajdujący
się na pozycji 6. zestawienia
branży motoryzacyjnej.

Wartym odnotowania jest
fakt silnej pozycji marek japoń-
skich, na które nie wpłynęły ne-
gatywnie klęski żywiołowe, na-
wiedzające ostatnio ten kraj.
Fakt ten z pewnością wzbudza
dodatkowe zaufanie potencjal-
nych klientów i dobrze rokuje
na kolejne lata.

Zestawienie pokazuje rów-
nież, że nawet najsilniejsze kon-
cerny motoryzacyjne – Toyota,
Mercedes i BMW wypadają bla-
do przy czołowych markach
rankingu.

Zakończę nieco przekornie i
wbrew temu, od czego zaczą-
łem. A może jednak przy wy-
borze nowego samochodu war-
to wziąć pod uwagę informa-
cje zawarte w opisywanych po-
wyżej zestawieniach i nagra-
dzać poszczególne marki za do-
tychczasowe wysiłki, a może
wręcz odwrotnie, pomagać in-
nym słabszym. Wybór jak zwy-
kle należy do Państwa…

M O T O W O J
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Ile warta jest marka?



Zbliża się sezon ogórkowy, a tym samym ciężki okres dla zatwardziałych
telewidzów  - powtórki, polityczne gadki szmatki i te same gęby z Sej-
mu wypluwające z siebie od lat te same bzdety. Pozostają kanały spor-

towe, ale tam nie lepiej. Przegrane mecze naszych siatkarzy z Brazylią i Fran-
cją pokazano już kilkunastokrotnie, niekiedy dwa-trzy razy w ciągu dnia i nic
nie wskazuje na to, że proceder ten szybko się zakończy. A propos sportu - jest okazja, aby pu-
blicznie wylać trochę żółci. 

My, Polacy cierpimy na straszliwy głód sukcesów, mamy także tendencje do przyczepiania zna-
nym na świecie osobom polskich korzeni. Pamiętam jak w młodości czytałem z zapartym tchem
„polskie” życiorysy popularnych hollywoodzkich aktorów Gregory’ego Pecka i Charlesa Bronso-
na. Ponoć Peck naprawdę nazywał się Grzegorz Słonina, a jego rodzice przywędrowali do Sta-
nów z Podkarpacia. Prawdziwe nazwisko Bronsona miało brzmieć Buchiński, a jego rodzice
mieli być Polakami z kresów.  W rzeczywistości Gregory Peck nie miał z Polską nic wspólnego, a
ojciec Bronsona był lipkowskim Tatarem. Taki z niego Polak. Na głód sukcesów cierpimy ciągle
i chyba jest to dolegliwość nieuleczalna. Wzmaga się ona przed dużymi imprezami sportowymi. 

Spiralę sukcesów na gigantyczną skalę zaczęto nakręcać przed EURO 2012, których byliśmy
gospodarzami. Wyjście z grupy to było minimum oczekiwań, mówiono o udziale w półfinale, a
niektórzy bredzili nawet o mistrzostwie Europy. Wątły chórek głosów ludzi, którzy mimo jazgo-
tu medialnego nie utracili kontaktu z rzeczywistością, stał się zupełnie niesłyszalny. Nikt nie brał
pod uwagę fachowych analiz wynikających z miejsca polskich futbolistów w rankingu FIFA,
gdzieś tam za Burkina Faso i w sąsiedztwie takich piłkarskich potęg jak Gabon i Górna Wolta. Li-
czono na cud w postaci Roberta Lewandowskiego, który miał samotrzeć z Błaszczykowskim i
Piszczkiem dać się mocno we znaki piłkarskim hegemonom - drużynom Hiszpanii, Niemiec i
Włoch. Nie brano w ogóle pod uwagę, że reszta polskiego zespołu to piłkarskie miernoty, euro-
pejska trzecia liga. Na takie argumenty kibice stawali się głusi. Jaki wynik osiągnęła nasza repre-
zentacja wiadomo - odpadła z turnieju bez wygranego meczu, uplasowała się na ostatnim miej-
scu w grupie i trzecim od końca wśród wszystkich zespołów uczestniczących w turnieju. 

Jakoś przełknięto gorzką pigułkę, ale wniosków z klęski nie wyciągnięto żadnych. Nikt nie
zareagował, kiedy trener kadry narodowej piłkarzy poinformował, że drużynę na Mundial w
Brazylii będzie budował w oparciu o skład tej z EURO 2012. Ręce mi opadły, bo długo żyję na
tym świecie i wiem, że nie buduje się solidnego obiektu na kiepskim fundamencie. A w tym przy-

padku fundament był wyjątkowo kiep-
skiej jakości. Polska drużyna futbolo-
wa to zlepek nieudaczników, którzy -
z wyjątkiem trzech wyżej wymienio-
nych – nie mają stałych miejsc nawet
w bardzo przeciętnych zespołach za-

granicznych lig futbolowych. Nie wzięto wzorca z Niemców, którzy po upokarzającej porażce
0:3 z Chorwacją w ćwierćfinale mistrzostw świata w 1998 r., całkowicie zreorganizowali fut-
bol w swoim kraju. Postawiono na szkolenie młodzieży i otwarto się na środowiska emigranc-
kie. Efekt - młoda, przyszłościowa drużyna z mega gwiazdami w osobach Mesuta Özila i Sa-
mi Khediry, jak również puchar Ligi Mistrzów dla monachijskiego Bayernu. O wynikach pol-
skiej reprezentacji zbudowanej na przegranych przeciętniakach produkujących się w meczach
EURO 2012 lepiej nie wspominać, bo policzki palą ze wstydu. Remis z Mołdawią, 134. druży-
ną w rankingu FIFA, pozbawiający nas w praktyce szans wyjazdu na brazylijski mundial mó-
wi sam za siebie.

Lepiej jest w siatkówce gdzie w swoim rankingu FIVB plasuje Polskę w pierwszej piątce. Ale i
tu mamy zbyt wygórowane ambicje. Opierają się one na euforii związanej z wygraniem przez nasz
zespół Ligi Światowej w 2012 r. Albo komentatorzy sportowi nie pamiętają przyczyn naszego nie-
oczekiwanego sukcesu, albo też wolą o tym nie pamiętać, bo to pozwala im bezustannie trąbić
o wielkiej potędze polskiej piłki siatkowej. Liga Światowa w 2012 r. charakteryzowała się tym, że
tylko Polska grała w niej na pełny gwizdek. Dla większości drużyn był to ostatni etap przygoto-
wań do igrzysk olimpijskich w Londynie, dlatego traktowały one mecze ligi ulgowo, słusznie kal-
kulując, że medal igrzysk jest po stokroć cenniejszy od medalu Ligi Światowej. Dominująca od
lat w tej dyscyplinie sportu Brazylia ukończyła ligę na 6. miejscu, a Rosja aż na 8. Była to prze-
myślana taktyka, bowiem Rosjanie zdobyli w Londynie złoty medal, a Brazylijczycy srebrny. Po-
lacy odpadli już w ćwierćfinale gładko ulegając Rosji w trzech setach. To rachunek za głupotę na-
szych szkoleniowców. 

W tegorocznej Lidze Światowej apiać nakręcanie sukcesu. Brazylia jest do pokonania, dali-
śmy tego dowód w ubiegłym roku - piano w mediach. I znów zapomniano, że wtedy Brazylia
grała na pół gwizdka. I znów okazało się, że aspiracje są grubo na wyrost, bo w starciu z Lean-
dro Vissotto i jego wybornym kolektywem nie mieliśmy nic do powiedzenia. Powetujemy sobie
porażkę wygrywając dwa mecze z Francją - pocieszano się. Francja nie prezentuje bowiem ta-
kiej klasy jak przed laty. I znów lanie i dwa przegrane mecze, co uczyniło z nas grupowego kop-
ciucha. I ponownie koncert życzeń: nie możemy już przegrać żadnego meczu. Popełniliśmy tro-
chę błędów, ale uważajcie, co teraz będzie się działo. Drodzy sportowi komentatorzy, sfolguj-
cie, błagam! Wasze ciągłe nakręcanie spirali sukcesu rodzi u widzów i entuzjastów sportu wy-
łącznie stres. 
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Największy na Ursynowie, i nie tylko, dostarczyciel Internetu, (Internet
Provider – IP) firma UPC przedstawiła na początku czerwca wyniki
przeprowadzonych przez siebie badań. 

Tytuł raportu brzmi: „70% internautów korzysta z ustawień prywatności w prze-
glądarce”. Rany boskie, jak oni to sprawdzili? Na podstawie mojego skromnego
doświadczenia, mogę stwierdzić, że więcej niż 70% użytkowników przeglądarek nie wie, gdzie są
ustawienia prywatności. I jeśli nawet na nie trafia przypadkiem, to i tak nie zna ich działania. Ba-
zował na tym chociażby Microsoft, wmuszając przez wiele lat swego dziurawego Internet Explo-
rera każdemu użytkownikowi Windows, z domyślnymi ustawieniami prywatności, nad którym sam
Najwyższy by zapłakał.

Szukam kruczka. Jest! „Badani to grupa osób intensywnie korzystających z Internetu”. I wszyst-
ko jasne. Jeśli w całej Polsce dostęp do komputera posiada 80% populacji, powiedzmy, 60% tych z
komputerem korzysta z Internetu, z nich jakieś 10% ma włączony Internet przez kilka, kilkanaście
godzin na dobę, a z tego powiedzmy nawet połowa zajmuje się pokazywaniem lub ukrywaniem swo-
ich danych to 70% tej połowy to jest tytułowa liczba od ustawień prywatności. Policzmy:
38000000*4/5*3/5*1/10*1/2 i z tego 70% daje ponad 600 000, w tym, proporcjonalnie, wyklu-
czeni z natury, na przykład niemowlęta, chorzy, osoby w bardzo podeszłym wieku, co czyni zawrot-
ną liczbę około 300 000, a stanowi jakieś, nie kłóćmy się, 1-1,5% populacji. Czyli niemal 99% Po-
laków nie dba o prywatność i poufność swoich danych w sieci!!! Sprytnie to sobie wykombinowa-
łem – prawda?

Wielokrotnie już pisałem o konieczności dbania o swoje dane w sieci. Nie dlatego, że mam coś
do ukrycia, ale dlatego, że nie lubię sąsiadów podglądających przez dziurkę od klucza, ciekawskich
podsłuchujących cudze rozmowy, czytających cudze listy, zaglądających mi do łóżka... Nie zamie-

rzam nikogo nakłaniać do czegokolwiek,
ale może się zdarzyć, iż prócz profilowa-
nej reklamy, na najczęściej odwiedza-
nych witrynach ujrzymy też „wyprofilo-
waną” panienkę, złapiemy przez dziura-

wą pocztę wirusa, w nieaktualizowanej przeglądarce zagnieździ się robak i żona zobaczy ostatnią
letnią miłość męża, a mąż rachunek za ostatni „okazyjny” zakup żony.

W niedawnym felietonie, dotyczącym Edwarda Snowdena, jak się okazuje zdrajcy i szpiega opi-
sałem pobieżnie sprawę „Prism”. Tajnego przedsięwzięcia służb specjalnych USA, prowadzonego
już od kilku lat. To co dzieje się w USA, ni ziębi, mnie ni grzeje – bo nie jest to kraj moich marzeń.
Ale kiedy jakakolwiek organizacja, choćby i amerykańska, choćby i najtajniejsza, prowadzi działa-
nia skierowane przeciwko mnie i mojemu krajowi (dla jasności – mam na myśli Polskę, a nie UE)
to zgłaszam stanowczy sprzeciw. Wara im ode mnie, moich maili, historii przeglądanych przeze mnie
stron, moich upodobań i od moich poglądów. 

W imię walki z wyimaginowanym, czy rzeczywistym terroryzmem prezydent Bush, ten teksań-
ski „milczek” z 11 września, którego Amerykanie powinni się wstydzić, wprowadza Patriot Act, czy-
li ogranicza ich prawa obywatelskie, a oni temu przyklaskują. W imię tegoż zagrożenia najtajniej-
sze z tajnych organizacji przeglądają i zapisują bazy danych gigantów Internetu: Google, Microso-
ftu i innych, a kiedy, za sprawą Snowdena ich sprawki wychodzą na jaw, nazywają go zdrajcą i żą-
dają wydania sądom amerykańskim. A niby dlaczego Hongkong, czy Rosja miałyby deportować ja-
kiegokolwiek obcego obywatela, przebywającego legalnie w ich kraju. Będzie chciał, to wróci do
USA, by zostać sądzonym za łamanie prawa przez tych, którzy sami je wcześniej złamali i to w nie-
porównanie większym stopniu.

Namiastkę tego, czemu może służyć „Prism”, a w zasadzie tylko jeden jego moduł – monitoro-
wanie wyszukiwarek – można zobaczyć na stronie www.aolstalker.com, gdzie zamieszczono efek-
ty wycieku z wyszukiwarki AOL danych 650 000 internautów zagregowane z okresu trzech miesię-
cy 2006 roku. Dużo śmiechu, a po zastanowieniu już tylko śmiech przez łzy.

A wyobraźmy sobie teraz dane z Google: z wyszukiwarki, poczty gmail, z przeszukiwania map,
obrazków, filmów na Youtube, połączmy z wpisami na Facebooku, Twitterze, z naszymi stronami
internetowymi, stronami, gdzieśmy się zarejestrowali, i tak dalej. Co nam wyjdzie? Już nie śmiech
– strach, bo te informacje mogą dostać się nie tylko do najtajniejszych agencji, dbających o nasze
bezpieczeństwo, ale i do wielu jeszcze mnie obliczalnych organizacji.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Jak z +70 zrobić -99

„Prawie 99% Polaków nie
dba o prywatność i poufność
swoich danych w sieci!!!”

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czy Gregory Peck był Polakiem?

„Nakręcanie spirali sukcesu 
rodzi u entuzjastów sportu 
wyłącznie stres”

Piórem Derkacza

Irena Moraczewska
artysta plastyk, założycielka 

Pracowni Sztuki Dziecka
Jest coś co łączy Irenę Moraczewską z Bronisławem Komorowskim i Donaldem Tuskiem. Otóż

w ostatnim czasie cała trójka doznała kontuzji kończyn dolnych, czyli nóg. Przyczyny tych kon-
tuzji były różne. 

Donald Tusk nabawił się jej w czasie grania w „gałę”. Tajemnicza jest kontuzja nogi prezyden-
ta Komorowskiego. Co niektórzy podejrzewają, że pośliznął się na wypolerowanych pałacowych
podłogach. Wiadomo natomiast co było przyczyną kontuzji artystki Moraczewskiej. Otóż scho-
dząc z górnych wysokości na dolne, sądziła, że już stanęła na poziomie zero. Jednak tak dobre-
mu pedagogowi i artystce w jednym, trudno coś takiego osiągnąć. Ponieważ bardzo tego chcia-
ła, zjechała ze stopnia drugiego na poziom, który reprezentuje większość. Na jakim poziomie jest
teraz Irena Moraczewska można przekonać się, przychodząc do Galerii Działań ul. Marco Polo
1 na doroczną wystawę prac dzieci i młodzieży Pracowni Sztuki Dziecka. Wstęp wolny. 

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

Do wspólnego śpiewania w amfiteatrze w Powsinie

mmuuzzyykkaa:: Bolesław Mucman, słowa: Wojciech Dąbrowski 
(adaptacja tekstu Andrzeja Własta „U cioci na imieninach”)

WWoojjtteekk DDąąbbrroowwsskkii wwyyssttąąppii ww pprrooggrraammiiee PPiioosseennkkii nnaa llaattoo ww aammffiitteeaattrrzzee PPaarrkkuu KKuullttuurryy 
ww PPoowwssiinniiee ww nnaajjbblliiżżsszząą nniieeddzziieellęę 3300 cczzeerrwwccaa oo ggooddzz.. 1133..3300..

PPoonnaaddttoo wwyyssttąąppiiąą:: JJoollaannttaa KKuubbiicckkaa,, ZZeessppóółł TTaańńccaa NNoowwoocczzeessnneeggoo ii AArrttyyssttyycczznneeggoo SSoonnaattaa zz GGmmiinn-
nneeggoo OOśśrrooddkkaa SSppoorrttuu ii RReekkrreeaaccjjii ww KKoonnssttaanncciinniiee-JJeezziioorrnneejj oorraazz zzeessppóółł bbaalleettoowwyy EEttiiuuddaa 

zz NNaattoolliińńsskkiieeggoo OOśśrrooddkkaa KKuullttuurryy..

W niedzielę jedź do Powsina

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Dziś w Powsinie już od rana 
Rojno, gwarno, niecodzienny ruch,
Wiadomości mamy z pierwszej ręki,

Że tu polskie śpiewa się piosenki!
Okolica rozśpiewana, więc się garną, wytężają słuch,
Śpiewa gość jak sobie podje, melodię za dwóch.

W niedzielę jedź do Powsina! Wypocznie cała
rodzina,

Więc program się rozpoczyna do śmiechu, no 
i do łez!

Na sali bywalcy stali, odważni i ci nieśmiali,

Piosenki będą śpiewali: Z piosenką wesoło jest!
Niejeden tu wypijesz kufel piwa, 

Czasem ktoś zaśpiewa i przygrywa,
Niejedna dziewczyna przy szklaneczce wina, 

Powspomina dawne dni.

W niedzielę jedź do Powsina! Wypocznie cała
rodzina,

Więc program się rozpoczyna do śmiechu, no 
i do łez!

Na sali bywalcy stali, odważni i ci nieśmiali,
Piosenki będą śpiewali: Z piosenką wesoło jest!
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W tym sezonie po zwycię-
stwie pary Maciejewska-Zi-
ęba UKS Atena Warszawa
w kategorii juniorek, przy-
szedł czas na sukcesy kade-
tek. I to jakie! Całe podium
zawojowały zawodniczki
UKS Atena Warszawa.

W rozgrywkach kadetek
(rocznik 1996 i młodsze) przy
ul. Koncertowej 4 wystartowa-
ło ponad 30 par. Barwy Ateny w
eliminacjach reprezentowało sie-
dem par. I tak po dwóch poraż-
kach z turniejem pożegnały się
pary Kubicka-Opacka i Widłak-
Wiech. Z bardzo dobrej strony
zaprezentowały się najmłodsze:
Karolak-Gutowska i Kowalska-
-Kostrzewska, które odpadły z
turnieju mając na koncie dwa
zwycięstwa i dwie porażki. Do
turnieju głównego bez porażek
awansowały pary: Andrzejczuk-
-Paprocka, Kasprzyk-Morawska
i Gaszewska-Łodej.

W niedzielę rozpoczął się tur-
niej główny. W pierwszej rundzie
swoje pierwsze mecze po 2:0 wy-
grały pary: Andrzejczuk-Paprocka
(z parą Malewszewska-Rogińska)
i Kasprzyk-Morawska (z parą We-
rminowicz-Parzyszek). Trochę
nerwów przysporzyły kibicom
Gaszewska-Łodej, które wygrały
dopiero po tie-breaku 2:1 z parą
Adamek-Krajewska.

W rundzie o awans do półfina-
łów dość łatwe zwycięstwo 2:0 z
parą Bator-Brzuzy odnosi para
Andrzejczuk-Paprocka. Nato-
miast o drugi półfinał toczy się
niesamowity bratobójczy poje-
dynek pomiędzy teamami Ka-
sprzyk-Morawska i Gaszewska-
-Łodej. W trzecim secie w tie-br-
eaku 16: 14 wygrywaja Kasprzyk

i Morawska i one są już w półfi-
nale, a Gosia i Malutka muszą
przedzierać się z drugiej strony
tabelki. Tam wygrywają 2:0 z
parą Bartołowicz-Bylina i w pół-
finale zagrają z kolejną parą Ate-
nek – Andrzejczuk-Paprocka.

W pierwszym półfinale para
Kasprzyk-Morawska wygrywa
po bardzo ciężkim meczu 2:0 z
parą Bator-Brzuzy. Natomiast w
drugim półfinale najlepszy mecz
w turnieju rozgrywa para An-
drzejczuk-Paprocka, która po nie-
zwykle zaciętej walce w pierw-
szym secie wygranym 24:22, w
drugim już dość łatwo wygrywa
z parą Gaszewska -Łodej.

W meczu finałowym zdecy-
dowane zwycięstwo 2:0 (do 11 i
do 17) odnosi para Kasprzyk-M-
orawska.

Tak więc kadetki Ateny mają
już złoto i srebro. A w meczu o
trzecie miejsce walczą pary Ga-

szewska-Łodej z parą z Radomia
– Bator-Brzuzy. W pierwszym se-
cie lepsze okazują się radomian-
ki. W drugim secie warszawian-
ki. W tie-breaku Atenki prowa-
dzą już 12:8, i niestety tracą pięć!
punktów z rzędu, następnie bro-
nią dwie piłki meczowe i wygry-
wają po horrorze 16:14!, zdoby-
wając medal brązowy.

Wszystkie cztery pary awan-
sowały oczywiście do półfina-
łów Mistrzostw Polski kadetek
które odbędą się w dniach 25-
27.06 w Łodzi.

KKoońńccoowwaa kkoolleejjnnoośśćć MMii-
ssttrrzzoossttww MMaazzoowwsszzaa kkaaddeetteekk::

1. Kasprzyk-Morawska - UKS
Atena Warszawa

2. Andrzejczuk-Paprocka -
UKS Atena Warszawa

3. Gaszewska-Łodej - UKS Ate-
na Warszawa

4. Bator-Brzuzy - UKS 13 
Radom

5-6. Bartołowicz-Bylińska -
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki

Werminowicz-Parzyszek -
UKS Kusy Warszawa

7-8. Malaszewska-Rogińska -
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki

Adamek-Krajewska - UMKS
MOS Wola Warszawa

W Mistrzostwach Mazowsza
kadetów w piłce siatkowej plażo-
wej zawodnicy KS Metro War-
szawa Antoni Daniluk i Dawid
Drobiecki uplasowali się na miej-
scach 5-6.

MMiissttrrzzoossttwwaa MMaazzoowwsszzaa KKaaddeettóóww
1.Firlej Jan / Czarnecki Bła-

żej (RCS Czarni Radom) 
2.Jedynak Paweł / Ślęzak

Adam (UKS Tempo / RCS Czarni)
3.Grot Dominik / Dryński MI-

chał (UMKS MOS Wola 
Warszawa)

5-6.Daniluk Antoni / Drobiec-
ki Dawid (KS Metro Warszawa)

WWhheeeellcchhaaiirr RRuuggbbyy MMeettrroo CCuupp 22001133
W najbliższy weekend, 28-30 czerwca, Arena Ursynów sta-

nie się polem bitwy rugbistów na wózkach. W rozgrywkach we-
zmą udział narodowe reprezentacje Polski, Wielkiej Brytanii,
Czech, Kanady, Niemiec oraz Brazylii. 

Szczegółowe informacje o turnieju można znaleźć na stronie:
www.metrocup.sson.pl.

Turniej o Puchar Skorpiona wygrał Włodzimierz Urbanowicz,
a puchar ufundowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów wręczył
mu naczelnik wydziału sportu Zenon Dagiel. Kolejne miejsca za-
jęli Jerzy Pęczkowski i Waldemar Burakowski.

Jak zwykle w ostatni wtorek lipca kolejna tura turnieju o pu-
char burmistrza Ursynowa, a potem miesięczna przerwa, czyli
Grand Prix Warszawy. ( r e d . )

Siatkówka plażowa dziewcząt domeną ursynowianek

Trzy pary kadetek na medalUrbanowicz
najgroźniejszym

Skorpionem
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KREDYTY trudne i pomoc
zadłużonym, 668-308-435

LOMBARD ACONTO, SKUP
ZŁOTA, POŻYCZKI POD

ZASTAW w
www.lombardaconto.pl, 

ul. Kazury 6, 
tel. 500-301-305

LOMBARD - POŻYCZKI pod
zastaw, skup złota i srebra, 
al. KEN 97 lok.19, 
tel. 22 299-39-29, 531-501-301

AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 504-017-418

ANTYKI, monety, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

srebro, 22 235-38-79, 
601-235-118

DREWNO opałowe i
kominkowe, 602-77-03-61

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

JÓZEFOSŁAW, ostatnie
mieszkania od dewelopera,
atrakcyjne ceny, 605-870-124

KWATERY, 728-899-673

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod. po 1998
r.,gotówka, 730-750-888

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070

HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, dojazd, 

606-246-346
KOMPUTER Seniorom, 

22 219-50-00
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
MATEMATYKA, nauczycielka,

604-399-221

DZIAŁKA budowlano-usługowa
przy trasie 722, 
tel. 602 77 03 61

GRUNT rolny 1,10 ha Prażmów,
602 77 03 61

GRUNT rolny 7 ha Prażmów,
602 77 03 61

JÓZEFOSŁAW, grunt 5800
m.kw. pod wielorodzinne, 
605-870-124, 
michalska@soltan-n.pl

CUKIERNIKA do piekarni w
Piasecznie, specjalistę od tortów,
22 735-25-28, e-mail:
piekarniawzorowa@gmail.com

FINANSE, UBEZPIECZENIA,
606-341-905

FIRMA sprzątajaca przyjmie,
606-332-332

FRYZJER DAMSKO-MĘSKI
przy stacji Metro Ursynów -
przyjmie pracownika, 
608-350-901

FUNDACJA poszukuje
współpracowników,

pracowników. Kontakt:
fundacjacyrenejczyk@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
323 przy ul. Hirszfelda 11 zatrudni
kontrolera ruchu od 1.09.2013r.
Oferty proszę składać do
sekretariatu szkoły

HANDLOWIEC do sprzedaży
samochodów ciężarowych z
prawem jazdy kat. C + E, Łazy k.
Magdalenki, 604-626-444

ŚLUSARZ - spawacz, Łazy k.
Magdalenki, 608-58-58-57

OPIEKA nad grobami
tanio i solidnie, 
500-336-607

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

AAABC NAPRAWA
telewizorów, LCD, PLAZMA,
dojazd gratis 22 644-39-97, 
608-817-647

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 663 163 070
DACHY papą, 725 229 079
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLENIA budynków,

poddaszy, malowanie elewacji,
kilkunastoletnie doświadczenie,
501-62-45-62

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZ, hydraulika, 513-965-304
GAZOWE kotły, piecyki,

kuchnie - serwis, montaż;
hydraulika, 600-709-630

GLAZURA, remonty
kompleksowo, 796-664-599

GLAZURA, REMONTY od A do
Z. Firma rodzinna, 692-885-279,
22 42-43-207

HYDRAULIKA, remonty 
602-651-211 

KOMPUTEROWA pomoc,
również u klienta, przy zdjęciach,
internecie, naprawie i
modernizacji sprzętu. 
Tel. 535-80-88-85,
www.pcpomoc.waw.pl

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

LUSTRA w domu klienta 
602-27-17-18

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259,
www.malarskieursynow.pl

MEBLE na wymiar, przeróbki,
produkcja, naprawa, 
22 773-15-13, 504-824-568

AAA NAPRAWA
TELEWIZORÓW, tanio 
22 641-80-74, 501-829-771

NAPRAWA - chłodnie, 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

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

PRANIE dywanów, wykładzin,
tapicerek u klienta, 693-778-112,
TANIO

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, 514-622-499

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

ROLETY, siatki przeciwko
owadom 602 27 17 18

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

STOLARSKIE, naprawy, 
22 649-72-40, 606-126-099

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, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

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

TAPICERSTWO solidnie, 
22 668-68-40,  602-672-828

TAPICER
Ursynów 

22 649-88-45

TOCZENIE, frezowanie,
gwintowanie, szlifowanie,
ostrzenie, 22 847-21-52, 
504-042-145

TYNKI gipsowe, cementowo-
wapienne, 511-529-965,
www.budax.pl 

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

ZŁOTA RĄCZKA, 503-428-653
ŻALUZJE, rolety 602-380-218,

22 641-18-85

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, 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 –– AAnnkkaa RRoowwiińńsskkaa tteell.. 660000 663355 557700,, 664488 4444 3344..
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 
wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

CCzzwwaarrtteekk,, 2277 cczzeerrwwccaa;; ppiiąątteekk,,
2288 cczzeerrwwccaa,, 1199..0000:: Dom Sztuki
zaprasza na komediowy spek-
takl Raya Cooneya, w przekła-
dzie Elżbiety Woźniak, w wyko-
naniu i w reżyserii warszawskiej
młodzieży licealnej p.t. „Run for
Your Wife. Mayday”. Wstęp wol-
ny po wcześniejszej rezerwacji
miejsc pod adresem: run4your-
wife@op.pl.

Akcja „Lato w Mieście” (sfi-
nansowana ze środków Dzielni-
cy Ursynów m.st. Warszawy,
udział w warsztatach – bezpłat-
ny). Zapisy w sekretariacie Domu
Sztuki (22 643 79 35).

Warsztaty bębniarskie „Bęb-
nij ile sił!” – środa, 3 lipca; ponie-
działek, 8 lipca; środa, 10 lipca w
godzinach 11.00-12.00 i 12.15-
13.15. W poniedziałek, 15 lipca,
w godz. 11.00-13.00 w pobliżu
Domu Sztuki odbędą się plene-
rowe warsztaty bębniarskie p.n.
„Wielkie Ursynowskie Bębnie-
nie”. Mogą wziąć w nich udział
nie tylko uczestnicy wcześniej-
szych zajęć, ale również inne
osoby (głównie dzieci i mło-
dzież), które przyjdą z własnymi
instrumentami perkusyjnymi,
np. dziecięcymi bębenkami,
grzechotkami, tamburynami itp.
Dom Sztuki z góry przeprasza
mieszkańców okolicznych blo-
ków za te tylko dwie godziny
nieco hałaśliwej muzyki i prosi o
wyrozumiałość.

Warsztaty plastyczne „Letnie
zabawy dłutem i kredką” –
czwartek, 1 sierpnia; wtorek, 6
sierpnia, czwartek, 8 sierpnia,
wtorek, 13 sierpnia, w godzi-
nach 11.00-12.00 i 12.15-13.15.

Warsztaty w czwartek, 8
sierpnia będą mieć charakter
otwartego pleneru malarskiego
dla dzieci i młodzieży, który od-
będzie się przy Domu Sztuki.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177
wwwwww..ssttookklloossyy..aarrtt..ppll

W Galerii U trwa zbiorowa
wystawa uczestników warszta-
tów plastycznych w Domu Kultu-
ry Stokłosy pt. „Spotkanie ze
sztuką po latach”.

Przyjmujemy zapisy na letnie
warsztaty dla dzieci (6-12 lat)
„Teatr od podszewki” w ramach
akcji Lato w mieście. Warsztaty
trwają od 1 do 12 lipca.

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155
wwwwww..ddkkiimmiieelliinn..ppll

KKlluubb AA44 SSMMBB IImmiieelliinn
Wystawa prac dzieci młod-

szych i najmłodszych ; 53 dzieci.
Instruktorzy; Maria Kuduk-

-Białkowska, Roma Kopeć , Do-
rota Wójcik otwarcie wystawy
16 czerwca 2013 r. niedziela
godz. 17.00.

Wystawa czynna do września
2013 r. od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 14.00-20.00. Wstęp
wolny

DobrDobr e na we na w akak acac je...je...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje BBaarrbbaarraa NNiieeddzziiaałłkkoowwsskkaa
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

7 lipca rozpocznie się kolejny cykl
koncertów plenerowych organi-
zowanych przed Urzędem Dzielni-
cy pod tytułem Muzyczne Lato na
Ursynowie.

Pomimo skromnych środków jakie wła-
dze Warszawy pozostawiły Dzielnicy Ur-
synów do zagospodarowania w sferze
kultury organizatorom udało się przygo-
tować różnorodny i ciekawy program.

Cykl rozpocznie jeden z najpopular-
niejszych polskich tenorów Bogusław
Morka, który wraz z trojgiem równie zna-
mienitych solistów i orkiestrą Teatru Mu-
zycznego w Łodzi zaprezentuje najsłyn-
niejsze przeboje gwiazd filmu i estrady.

Dwa tygodnie później wystąpi big band
pod kierownictwem niezwykle ekspre-
syjnego dyrygenta Mariusza Dziubka,
który podbił publiczność programu Must

be the MUSIC. Koncert wypełnią znane
piosenki polskie i zagraniczne zaaranżo-
wane w stylu najlepszych amerykańskich
big bandów. 

Podczas trzeciego koncertu zagra zna-
na i utytułowana warszawska orkiestra
kameralna Sinfonia Viva, która zapre-
zentuje w niezwykłym połączeniu Czte-
ry Pory Roku Antonio Vivaldiego i Asto-
ra Piazzoli.

Muzyczne Lato na Ursynowie zakoń-
czy Jacek Wójcicki, który wraz z przyja-
ciółmi wystąpi w kolejnej odsłonie słyn-
nego programu Od La Scali do Piwnicy
pod Baranami 

Tradycyjnie już po koncertach zostaną
wyświetlone słynne filmy muzyczne.: w
lipcu obejrzymy „Pana od Muzyki” oraz
musical „Fame”. 
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Vagabundus 
NNiieeddzziieellaa 3300..0066..22001133

((TTrraannss-KKaammppiinnooss-66))
Wycieczka rowerowa po

Puszczy Kampinoskiej i jej
obrzeżach dla osób o bardzo
dobrej kondycji (ok. 170 km).

Przebieg trasy: Warszawa -
Blizne Łaszczyńskiego - Lat-
chorzew - Babice Nowe - Zie-
lonki Parcela - Zielonki Wieś
- Koczargi Nowe - Wojcieszyn
- Wierzbin - Borzęcin Duży -
Borzęcin Mały - Wyględy - Za-
borów -  ... Czeczotki - Jesion-
ka - Janów Mikołajówka - Dą-
brówka - Adamówek - Palmi-
ry - Sadowa - Izabelin - Dą-
browa - Metro Młociny

Zbiórka o godz. 9:00 na skrzy-
żowaniu Lazurowej i Górczewskiej 

PPrroowwaaddzzii:: WWiieessłłaaww CCaałłkkaa
((ee-mmaaiill::wwiieellaaffff11110044@@wwpp..ppll))

SSoobboottaa 0066..0077..22001133 ((ookkoolliiccee
PPoommiieecchhóówwkkaa)) – wycieczka
rowerowa na trasie Wieliszew
- Dębe - Nuna - Studzianki -
Miękoszyn - Toruń Włościań-
ski -... Palmiry - Sadowa - Dzie-
kanów Leśny - Łomianki - Me-
tro Młociny (ok. 80 km).

Wyjazd pociągiem SKM li-
nii S-3 z W-wy Służewiec o
7:23, W-wy Rakowiec o 7:28,
W-wy Zach. o 07:38, z W-wy
Centr. o 07:48, z W-wy Wsch.
o 07:56, W-wy Praga o 8:03.
Przyjazd do Wieliszewa o
8:29. Zbiórka na stacji Wieli-
szew po przyjeździe pociągu.
PPrroowwaaddzzii:: WWłłaaddyyssłłaaww PPoorrcczzyykk
((ee-mmaaiill::wwppoorrcczzyykk@@wwpp..ppll))

DDzziieeńń oottwwaarrttyy ddllaa kkaannddyyddaattóóww nnaa ssttuuddiiaa ww SSGGGGWW odbę-
dzie się w sobotę 29 czerwca br., od godz. 11.00. w budynku 23
w kampusie uczelni przy ul. Ciszewskiego.

W tym roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przy-
gotowała 34 interesujące kierunki studiów. Łącznie na kierun-
kach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uczelnia ofe-
ruje ponad 10 000 miejsc.
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