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Dobrze ponad czterdzieści
lat temu znany z ciętego
języka pisarz, muzyk i po-

seł Stefan Kisielewski był uprzej-
my określić peerelowską cenzurę
literacką mało zaszczytnym mia-
nem: dyktatura ciemniaków.
Cenzury już dzisiaj w Polsce nie
ma, ciemniacy - niestety - pozo-
stali. Wytyka ich palcem między
innymi będąca rzecznikiem praw
obywatelskich prof. Irena Lipo-
wicz. Jak wynika z jej wypowie-
dzi dla Radia TOK FM, posłowie
tworzący Sejm obecnej kadencji
produkują takie buble prawne,
że aż wstyd o tym mówić, bo zda-
rzają się już uchwalone ustawy,
do których jeszcze przed ich wej-

ściem w życie wnosi się całą lawi-
nę poprawek. 

M ało tego, kierująca się
psychologią tłumu
(ciemna?) masa posel-

ska wysmażyła ostatnio bardzo
kontrowersyjną ustawę o postę-
powaniu wobec osób z zaburze-
niami psychicznymi, stwarzają-
cych zagrożenie życia, zdrowia
lub wolności seksualnej innych
osób. Podobno pilnujący posłów-
-nieuków pracownicy Biura Praw-
nego Sejmu w komplecie przeciw-
stawili się tekstowi owej ustawy,
która weszła w życie 22 stycznia,
będąc aktem po części napraw-
czym w sytuacji, gdy okazało się,
że może wyjść na wolność Ma-
riusz Trynkiewicz, skazany w
1988 na karę śmierci za zgwałce-
nie i zamordowanie czterech
chłopców. Na mocy amnestii,
uchwalonej w grudniu 1989 karę
śmierci zamieniono Trynkiewi-
czowi na 25 lat za kratami - no i
teraz - mimo społecznych próśb i
gróźb, a także mimo uchwalenia
wspomnianej ustawy naprawczej
- ta bestia w ludzkiej skórze wyszła
jednak z kicia w Rzeszowie i nikt
nie zagwarantuje, że potwór nie
powtórzy swoich wyczynów.

Wtym wypadku, jak to w
życiu bywa, nasz pra-
wodawca może sobie

tylko przypomnieć ludowe przy-
słowie, że ten, kto ma miękkie ser-
ce, musi mieć twardą dupę. Ale -
jak słusznie stwierdzają eksperci
- nie upoważnia to do sporządza-

nia na kolanie aktu prawnego,
który wbrew wyrokowi (25 lat
więzienia) faktycznie może prze-
dłużyć pozbawienie wolności czło-
wieka poprzez umieszczenie go
w ulubionym zakładzie wycho-
wawczym Związku Radzieckie-
go, czyli w “psychuszce”, do któ-
rej komunistyczny reżim wtrącał
niejednokrotnie ludzi zdrowych
na ciele i umyśle, ale niechętnych
ówczesnej władzy. Nawiasem mó-
wiąc, gdyby obecna “ustawa na-
prawcza” obowiązywała już kilka
lat temu, to dwóch bardzo zna-
nych wybrańców narodu trzeba
byłoby poddać nakazywanej
przez nią obserwacji, bowiem w
hotelu sejmowym w niedwu-
znaczny sposób zagrozili wolno-
ści seksualnej pani poseł Joanny
Muchy, słynącej nie tylko z nie-
znajomości sportu, lecz także z
niepośledniej urody.

Oile Trynkiewicz-bill uchwa-
lono w ekspresowym tem-
pie, o tyle - niech się wsty-

dzi wiceprzewodnicząca Platfor-
my Obywatelskiej Hanna Gronkie-

wicz-Waltz - nawet dominująca w
Sejmie PO zabiera się do arcypo-
trzebnej warszawskiej ustawy re-
prywatyzacyjnej jak pies do jeża.
Grzechy parlamentarzystów (nie
wszystkich na szczęście) można by
zresztą wyliczać w nieskończoność,
ale przecież nie oni jedni winni, że
w wielu ważnych sferach panuje
bezhołowie, bardzo trafnie okre-
ślane przez Niemców jako “polni-
sche Wirtschaft” w dwuznacznym
tego sformułowania znaczeniu.
Polskie gospodarowanie oznaczać
ma zaś wieczny burdel. I tak jest z
nad wyraz czułą kwestią reprywa-
tyzacji, będącej echem słynnego
“dekretu Bieruta”, którym w 1946
skomunalizowano nieruchomości
w stolicy. Nie tylko z tym wszakże
wiąże się panujący w mieście bała-
gan. Mistrzom organizacji z Placu
Bankowego nie udała się otóż po-
nowna próba wprowadzenia no-
wej regulacji wywózki odpadów i
od początku lutego zgrzytali zęba-
mi chociażby mieszkańcy Ursyno-
wa i Wawra, dzielnic, w których
dopiero wypróbowuje się system
nakazany przez ustawę. Budzić to
może uśmiech politowania, skoro
już niemal cały kraj zdążył od po-
nad pół roku dostosować się do
ekologicznej “ustawy śmieciowej”,
przewidującej realizację jej prze-
pisów od 1 lipca 2013. 

M am nadzieję, że widok
góry śmieci wysypują-
cych się z pojemników i

altan nie pozostanie zbyt długo
estetycznym wkładem władz mia-

sta w wygląd Ursynowa i Waw-
ra. Mniejszą mam wiarę w to zaś,
że miejscy urzędnicy przyspieszą
opracowywanie miejscowych pla-
nów zagospodarowania, z który-
mi ślimaczą się tak, że czas już
podejrzewać, iż w tym szaleństwie
spowolniania jest metoda. Mó-
wiąc wprost, chyba komuś na tym
zależy, żeby deweloperzy mogli
hulać z inwestycjami budowlany-
mi jak im się tylko podoba. Widać
to doskonale, gdy się zwróci uwa-
gę na brak architektonicznej har-
monii w wielu zakątkach War-
szawy, co najdobitniej dokumen-
tuje politykę ogólnego przyzwo-
lenia. Jej istotą jest budowanie na
zasadzie: każdy wuj na swój strój.
A nie chodzi akurat o samych
dobrych wujków.

P o długotrwałych sporach są-
dowych Urząd Miasta od-
zyskał najpierw prawo do

zarządzania terenami klubów
sportowych Warszawianka i
Skra, a teraz również - terenem
na Ursynowie, gdzie po zwanej
“Fortepianem” wcześniejszej in-

westycji kupców warszawskich
pozostały u zbiegu Cynamonowej
i Indiry Gandhi tylko ruiny moc-
no zardzewiałych konstrukcji.
Opinia publiczna będzie bardzo
zainteresowana dalszymi losami
wspomnianych nieruchomości.
Czy będą one wykorzystane zgod-
nie ze społecznym zapotrzebowa-
niem, czy raczej pójdą w ręce ko-
lejnego dewelopera, który tam
zbuduje co zechce?

To tylko takie moje osobiste
refleksje, które po części do-
tyczą również ostro wałko-

wanej niedawno przez media spra-
wy kolejnego dofinansowania
przez państwo wciąż nieukończo-
nej Świątyni Opatrzności Bożej w
Wilanowie, w której strumień tych
pieniędzy (6 mln złotych) ma być
skierowany na mieszczące się pod
kopułą Muzeum Jana Pawła II. No
cóż, grzechem pierworodnym, ja-
ki popełniono przy tej kościelnej
inwestycji, było na pewno wybra-
nie nie najlepszego projektu, choć
w oficjalnym konkursie zwyciężył
wprost cudowny pomysł prof. Mar-
ka Budzyńskiego. Skoro jednak
nadużyto już wizytówki “Jan Pa-
weł II” - jak Polska długa i szeroka,
może w tym wypadku nie warto
już roztrząsać, dlaczego osoby te-
go ze wszech miar godnego sza-
cunku człowieka używa się niczym
instrumentu marketingowego. Po
co nadal papieża-Polaka rozmie-
niać na drobne?
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Reaktywacja Młodzieżowej Rady Dzielnicy na Ursynowie

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział spotkał się z uczniami ursynowskich szkół, aby poroz-
mawiać o wznowieniu Młodzieżowej Rady Dzielnicy na Ursynowie. Podczas spotkania omówio-
no rekonstrukcję Młodzieżowej Rady Dzielnicy oraz plan działań na najbliższe tygodnie. Bur-
mistrz wraz z uczniami ustalili, że w najbliższym czasie odbędzie się seria spotkań na terenie pla-
cówek oświatowych w ramach, której poruszony zostanie temat kampanii i przygotowania wybo-
rów do Rady.

Po zakończeniu spotkań w szkołach, samorządy uczniowskie przystąpią do wyborów do Rady.
Uczniowie wraz z burmistrzem rozmawiali również o szansach i możliwościach jakie daje budżet
partycypacyjny oraz wyrazili gotowość do aktywnego udziału w pracach dzielnicy w przyszłości.

Przybywa pomysłów na wydanie 3 mln zł!
Zainteresowanie budżetem partycypacyjnym na rok 2015 stale rośnie. W miniony weekend dyżur

konsultacyjny dotyczący budżetu partycypacyjnego odwiedzili liczni mieszkańcy Ursynowa, którzy
chcieli uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza i dopytać o szczegóły zgłaszania projektów.

W ubiegłym tygodniu do Urzędu Dzielnicy wpłynął pierwsza oficjalna propozycja projektu do
budżetu partycypacyjnego. – Przewidujemy, że w najbliższym czasie do Urzędu Dzielnicy Ursynów
może wpłynąć około 30 wniosków do budżetu partycypacyjnego. Na dyżur konsultacyjny przycho-
dziły osoby, które mają jasno sprecyzowane propozycje. Potrzebowały tylko rozwiać ostatnie wąt-
pliwości – mówi sekretarz Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego Nikola Jennek.

Kryminalni przejęli znaczną ilość narkotyków
Kryminalni z Mokotowa zabezpieczyli ponad 300 porcji amfetaminy oraz zatrzymali mężczy-

znę, który odpowie za jej posiadanie. Policjanci znaleźli narkotyki w piwnicy. Marcin Ś. jest rów-
nież podejrzany o handel nimi. Wczoraj 36-latek został tymczasowo aresztowany przez sąd na okres
trzech miesięcy. Za te przestępstwa może mu grozić kara do 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze uzyskali informację, że mężczyzna podejrzewany o przestępstwa narkotyko-
we może przechowywać znaczną ilość amfetaminy. Policjanci pojawili się w mieszkaniu Marcina
Ś. który początkowo twierdził, że nie ma nic wspólnego z narkotykami. Kiedy kryminalni zeszli do
piwnicy należącej do 36-latka, w jednej z szafek odkryli worek z białym proszkiem.

Policjanci przewieźli mężczyznę do komendy. Po zbadaniu zabezpieczonej substancji okazało się,
że jest to ponad 300 gramów amfetamin. Funkcjonariusze ustalili, że 36-latek kilka dni wcześniej sprze-
dał kilkadziesiąt porcji narkotyków innej osobie. Marcin Ś. usłyszał już w prokuraturze zarzuty.

Zapraszamy do pałacowych ogrodów
Już tylko do 15 marca można podziwiać Labirynt Światła i Ogród Północny w wilanowskim Pa-

łacu. Labirynt Światła to instalacja złożona z ok. 150 tys. kolorowych lampek rozmieszczonych w
przestrzeni ogrodu na powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych. To atrakcja zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych, którzy znajdą w nim barwy i światła tworzące spektakl rodem z „Alicji w kra-
inie czarów”. Drugą instalacją jest Ogród Północny, który mieni się tysiącami kolorowych świate-
łek. Oświetlone jest również przedpole wilanowskie – nad główną aleją prowadzącą do pałacu roz-
pięto święcący, złoty baldachim.

Labiryntowi Światła towarzyszą różnorodne warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych odby-
wające się w każdy weekend aż do 9 marca 2014 r. w godz. 16.00–20.00. Na zakończenie Labiryn-
tu Światła, 15 marca goście będą mogli podziwiać mapping 3D wyświetlany na fasadzie Pałacu.

W Natolińskim Ośrodku
Kultury można obejrzeć
wystawę rysunku i malar-
stwa uczestników zajęć
plastycznych pracowni
Izabelli Bigelmajer. Wy-
stawa zatytułowana - „Po-
śród barw” jest tradycyj-
nym przeglądem prac z
ostatniego roku. 

Składają się na nią prace zarów-
no dorosłych jak i młodzieży. Eks-
ponowane na wystawie obrazy są
wyselekcjonowane przez prowa-
dzącą zajęcia Izabellę Bigelmajer,
która podkreśla, że wyeksponowa-
ne zostały jedynie prace najlepsze.

W wystawie wzięło udział
dziewięć osób. Są to: Małgorza-
ta Sobieraj, Zofia Lewandowska,

Anna Pokojska-Przybylska, Be-
ata Grzegorczyk, Agnieszka Kos,
Olena Miniajło, Wiktoria Stachu-
ra, Ola Konopka i Kuba Filipek.

Obrazy wykonane są we
wszystkich technikach od rysun-
ków ołówkiem, węglem i tuszem
po pastele, akwarele i akryl na
płótnie. Na szczególną uwagę za-
sługują ogromne, ekspresyjne
kwiaty Małgorzaty Sobieraj, cykl
magnolii Zofii Lewandowskiej i
akwarelowe pejzaże Agnieszki
Kos. Z kolei obrazy Anny Pokor-
skiej-Przybylskiej zachwycają
pięknem barw i poezją dostrzeżo-
ną w rzeczach codziennych.

Beata Grzegorczyk stosuje nie-
łatwą technikę akwareli, którą
opanowała w doskonałym stop-

niu. Ciekawie prezentują się też
duże płótna młodziutkiej Oleny
Miniajło, przedstawiające po-
większone rośliny. Interesująco
zapowiadają się inni młodzi arty-
ści, tacy jak Wiktoria Stachura z jej
odważnymi, pełnymi rozmachu
akrylami, czy Kuba Filipek z wy-
sublimowanymi w kolorze paste-
lami. Prace graficznie Oli Konop-
ki w technice ołówka i tuszu pre-
zentują się równie ciekawie.
Wszystkie te osoby łączy jedna
wspólna pasja, niezależnie od
wieku i wykonywanego zawodu.
Jest nią malarstwo. Co tydzień
spotykają się na parę godzin w
Natolińskim Ośrodku Kultury, że-
by pod fachowym okiem instruk-
torki zgłębiać tajniki malarstwa.
Izabella Bigelmajer jest bowiem
doświadczoną instruktorką. Jest
też aktywną artystką malarką,
absolwentką Wydziału Malar-
stwa warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Jej podopieczni
mogą korzystać z jej rad i wskazó-
wek zarówno artystycznych, jak
i dotyczących poszczególnych
technik od ołówka po akryl i olej.

Coroczna wystawa pracowni
Izabelli Bigelmajer ma już wielo-
letnią tradycję. Warto zwrócić
uwagę na jej różnorodność pod
względem technik malarskich,
tematów oraz indywidualizm
autorów. Każdy uczestnik wy-
stawy wyraża swój własny,
barwny świat.

Wystawa jest czynna do 15 lu-
tego. Można ją oglądać w sali
klubowej (na dole) codziennie
w godzinach pracy Natolińskie-
go Ośrodka Kultury.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

NOK pośród barw...

Plan ratunkowy dla budowy trasy S-7
Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz Inicjatywa “Tak

dla S7” przedstawiły raport pokazujący zagrożenia wynikają-
ce z zaniechania budowy wylotówki S-7 - na przedłużeniu tra-
sy N-S w kierunku na Lesznowolę i Grójec. Wbrew opiniom rzą-
du, otwarcie trasy S-8 (Salomea - Wolica) i III etapu Południo-
wej Obwodnicy Warszawy przez Ursynów praktycznie nie bę-
dzie mieć wpływu na poprawę warunków ruchu na ulicy Puław-
skiej. Raport wskazuje, że można niedużym kosztem uruchomić
pierwszy, sześciokilometrowy odcinek “siódemki”, co umożli-
wi bardziej równomierne rozłożenie ruchu, zwiększenie do-
stępności Warszawy (więcej wylotów z obwodnicy), a także
udrożni ulicę Puławską. 

Jak wynika z analiz ruchu wykonanych przez zespół dr inż. An-
drzeja Brzezińskiego, eksperta ds. prognozowania ruchu, ulicy
Puławskiej grozi wieloletnie przeciążenie ruchem i korki. Po
wybudowaniu trasy ekspresowej S-8 oraz otwarciu III części Po-
łudniowej Obwodnicy Warszawy przez Ursynów, ruch na ulicy
Puławskiej spadnie tylko o kilka procent i praktycznie będzie to
niezauważalne dla kierowców korzystających z tej ulicy. 

Wyjściem z tej sytuacji miało być przedłużenie trasy N-S w
kierunku na Lesznowolę, Grójec, czyli trasa S-7. Decyzja rzą-
du, żeby w pierwszej kolejności dokończyć Południową Obwod-
nicę Warszawy przesunęła jednak inwestycję w budowę S-7 na
dalszy plan. Publikacja wyraźnie wiąże budowę odcinka “wy-
lotowego” trasy S-7 z dynamicznym rozwojem południowych
przedmieść stolicy.

WWiięęcceejj iinnffoorrmmaaccjjii nnaa ssttrroonniiee:: wwwwww..ttaakkddllaass77..ppll
( r e d . )

Planowany dom handlo-
wy chyba w końcu powsta-
nie. Tylko ewentualna
skarga kasacyjna może
przywrócić spółdzielni
mieszkaniowej “Na Skra-
ju” władanie terenem na
rogu Indiry Gandhi i Cy-
namonowej. 

Cały problem wziął się stąd,
że w roku 1997 ursynowscy kup-
cy, prowadzący stragany na tzw.
Dołku przy ul. Filipiny Płasko-
wickiej i Braci Wagów, doszli do
wniosku, że czas dopasować się
do standardów europejskich i
postanowili zwyczajny targ prze-
kształcić w galerię handlową.
Żeby powstała galeria albo dom
handlowy (jak kto woli), po-

trzebny był teren. Kupcy upa-
trzyli sobie miejsce u zbiegu Gan-
dhi i Cynamonowej, ale ową
działkę gmina Ursynów zdążyła
już przyznać spółdzielni Na Skra-
ju. Owo “przyznanie” (ponoć bez
wpisu do księgi wieczystej) opa-
trzono w końcu warunkiem wy-
dzierżawienia wspomnianego
terenu zainteresowanym kup-
com na 25 lat. Tym sposobem
niejako dobito targu i kupcy
wzięli się do roboty.

Powstał ciekawy projekt ar-
chitektoniczny, który sprawił, że
przyszła budowla od razu zyska-
ła miano “Fortepianu”. To był
chyba schyłek 1997 roku, gdy
położenie kamienia węgielnego
pod budowę poświęcił sam pry-

mas Polski, kardynał Józef
Glemp. Do tego prymasowskie-
go poświęcenia potrzebne było
wszakże poświęcenie dostatecz-
nych funduszy przez inicjatorów
przedsięwzięcia. W 1999, nie-
stety, zabrakło kasy i budowa
stanęła, co skłoniło tracące cier-
pliwość władze spółdzielni do
wymówienia w 2001 dzierżawy.
Błyskawiczny rewanż gminy Ur-
synów sprawił, iż z to ona z kolei
wymówiła umowę spółdzielni,
oddając cenną działkę kupcom
na ponad 20 lat. No i sprawa po-
szła na długie lata do sądu. Tym-
czasem niszczał szkielet rozpo-
czętej budowy i ten upiorny wi-
dok straszył przechodniów o
krok od ursynowskiego ratusza.

Prawomocny wyrok w grud-
niu 2013 zakończył spór pomię-
dzy spółdzielnią a miastem, ty-
czący praw do wspomnianego
terenu. Przed sądem w tej spra-
wie stawała najpierw gmina Ur-
synów, a potem reprezentująca
miasto obecna dzielnica o tej
samej nazwie. Jak go zwał tak
go zwał, w każdym razie to
dzielnicowi prawnicy występo-
wali w interesie publicznym i
proces wygrali. 

- Obiecałem na początku swo-
jej kadencji, że usunę wszelkie
wrzody, jakie wyrosły na organi-
zmie Ursynowa i po wyjaśnie-
niu sporów wokół terenu Przy
Bażantarni, mogę zameldować o
załatwieniu sprawy z Fortepia-
nem, nad którą nasi prawnicy
mozolnie pracowali przez długi
czas - mówi burmistrz dzielnicy
Piotr Guział. - Zastosowaną
przez spółdzielnię blokadę uda-
ło nam się przerwać i już się do-
gadaliśmy ze spółką kupiecką,
która ma wreszcie potrzebne
fundusze i może kontynuować
budowę. Dzierżawa będzie trwa-
ła ponad 20 lat i ursynowianie
zyskają jeszcze jeden supermar-
ket. Dobro publiczne zwycięży-
ło i to jest chyba najważniejsze -
podkreśla Piotr Guział, który sta-
ra się również, by dzielnica prze-
jęła od prywatnego inwestora
piękny teren zabytkowego fortu
carskiego u zbiegu Dolinki Służe-
wieckiej i Rodowicza-Anody, tuż
obok willi, jakie wybudowali so-
bie generałowie stanu wojenne-
go. Fort został kupiony wraz z
sąsiadującą działką budowlaną,
ale jest prywatnemu inwestoro-
wi niepotrzebny. Jeśli wróci pod
zarząd publiczny, burmistrz za-
mierza wykorzystać go dla ce-
lów kulturalnych jako świetne
miejsce na otworzenie pracowni
artystycznych, a także kameral-
nej kawiarni. R a f a ł  K o s  

Jest wreszcie realna perspektywa nastrojenia ursynowskiego „Fortepianu”

Sąd dał kupcom szansę poprawy
FOTO LECH KOWALSKI
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Wszyscy mieszkańcy Ursy-
nowa znają chyba skrzyżo-
wanie przy ul Ciszewskie-
go i al. KEN. Szczególnie
znamy go z korków, które
powstają się tam w godzi-
nach szczytu. Wszystko w
głównej mierze za sprawą
braku lewoskrętu z Al.
KEN (kierunek Kabaty) w
ul. Ciszewskiego. Pro-

blemem tym zajął się Pa-
weł Lenarczyk radny Dziel-
nicy Ursynów (Nasz Ursy-
nów). 

W swojej grudniowej interpe-
lacji zwrócił się do Zarządu Dróg
Miejskich w Warszawie (ZDM) z
prośbą o budowę dodatkowego
pasa lewoskrętu z al. KEN w ul.
Ciszewskiego (kierunek jazdy –
Kabaty). Argumentował, że al.
KEN na odcinku od ul. Herbsta w
kierunku ul. Ciszewskiego,
szczególnie w godzinach szczy-
tu jest często trudno przejezd-
na, co wynika bezpośrednio z

blokowania lewego pasa al. KEN
przez samochody chcące skrę-
cić w lewo w ul. Ciszewskiego,
pozostawiając na tym odcinku
tylko jeden pas dla samochodów
jadących w kierunku Kabat. We-
dług radnego Pawła Lenarczy-
ka brak lewoskrętu z Al. KEN za-
graża również bezpieczeństwu
ruchu na omawianym skrzyżo-
waniu, ponieważ zdarza się, że

samochody skręcające w ul. Ci-
szewskiego nadmiernie wjeż-
dżają na przeciwległy pas, co
kończy się w niektórych sytu-
acjach wypadkami. 

Odpowiedz jaką otrzymał rad-
ny, można podsumować jednym
zdaniem – nie ma pieniędzy, są
ważniejsze inwestycje. ZDM
wskazał, że za przebudowę
skrzyżowania powinna być od-
powiedzialna inna jednostka.
Skąd my to znamy. 

Radny Lenarczyk nie poddaje
się jednak i napisał kolejną in-
terpelację, do której dołącza sta-

tystyki wypadków i kolizji na
tym skrzyżowaniu. Oto treść
drugiej interpelacji radnego
Pawła Lenarczyka:

<<Dziękuję na wstępie za od-
powiedz na moją wcześniejszą
interpelację (631) z dnia
9.12.2013 w sprawie poprawy
organizacji ruchu na skrzyżowa-
niu al. KEN i Ciszewskiego. Z od-
powiedzi na moją interpelację

dowiaduję się, że skrzyżowanie
to wymaga przebudowy, prze-
stawienia istniejących latarni,
sygnalizatorów świetlnych, za-
instalowania dodatkowych sy-
gnalizatorów, zmiany progra-
mów sygnalizacji świetlnej, a
wszystko wiąże się z dużymi na-
kładami finansowymi i zaanga-
żowaniem Zarządu Miejskich In-
westycji Drogowych. W podsu-
mowaniu czytam, że „ze wzglę-
du na duży zakres prac doku-
mentacja techniczna na moder-
nizację rozpatrywanej sygnali-
zacji powinna zostać zlecona do

opracowania w przetargu. Za-
rząd Dróg Miejskich nie posia-
da jednak w tegorocznym bu-
dżecie środków finansowych na
ten cel.” 

Ze swojej strony chciałbym po-
nowić mój apel, który popiera
wielu mieszkańców Ursynowa,
aby poprawić (w konkretnym
horyzoncie czasowym) organi-
zację ruchu na skrzyżowaniu Al.

KEN i ul. Ciszewskiego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem lewo-
skrętu z al. KEN (kierunek Kaba-
ty) w ul. Ciszewskiego. 

W załączeniu przesyłam pi-
smo z Komisariatu Policji War-
szawa-Ursynów z 31 stycznia br.,
który informuje o zdarzeniach
drogowych na przedmiotowym
skrzyżowaniu. W 2012 były 4
wypadki, 5 rannych, 17 kolizji, 0
zabitych, zaś w 2013 był 1 wypa-
dek, 1 ranny, 18 kolizji, 0 zabi-
tych. W mojej ocenie liczba koli-
zji na tym skrzyżowaniu jest bar-
dzo duża i należy podjąć jak naj-

szybsze działania zmierzające
do poprawy bezpieczeństwa na
tym skrzyżowaniu.>>

Poprosiliśmy komentarz rad-
nego Pawła Lenarczyka: – Aż 17-
18 kolizji na jednym z ważniej-
szym skrzyżowań na terenie na-
szej Dzielnicy w ciągu ostatnich
2 lat pokazuje, że coś niedobre-
go dzieje się z organizacją ruchu
w tym rejonie. Jak wynika z in-

formacji jakie udostępniła mi Po-
licja wynika, że na szczęście w la-
tach 2012-2013 nie było na tym
skrzyżowaniu żadnego śmiertel-
nego wypadku, choć pojawiają
się ranni. Chciałbym spytać miej-
skich urzędników jak długo jesz-
cze mamy tolerować tę sytuację?
Czy znowu mamy być mądrzy
po szkodzie? Osobiście uważam,
że powinniśmy reagować, zanim
wydarzy się nieszczęście – mówi
radny. 

Chyba każdy mieszkaniec Ur-
synowa musi się zgodzić z po-
stulatami podnoszonymi przez

Pawła Lenarczyka. Problemy na
tym skrzyżowaniu mogą się jesz-
cze bardziej nasilić po otwarciu
obecnie przebudowywanego
parkingu P&R, który jest przy-
stosowywany na przyjęcie więk-
szej liczby samochodów. Cieka-
we czy miejscy urzędnicy przy-
stosują do tych warunków rów-
nież skrzyżowanie al. KEN i ul.
Ciszewskiego? J a n  K o ł o w a t y

Kolizyjne skrzyżowanie Ciszewskiego i KEN

Dlaczego „Mrówki” straciły nagle pracę?

RRaaddnnyy PPaawweełł LLeennaarrcczzyykk

Przedstawiamy bolesny
problem ponad 200 człon-
ków Stowarzyszenia “Nie-
pełnosprawni dla Środo-
wiska EKON”, którzy już
nie zabiorą posegregowa-
nych śmieci spod drzwi
mieszkań na Ursynowie.
Głos mają zainteresowane
strony. 

FFrraaggmmeettyy oośśwwiiaaddcczzeenniiaa BBuurr-
mmiissttrrzzaa DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww,,
PPiioottrraa GGuuzziiaałłaa::

Z oburzeniem przyjmuję do
wiadomości informację, że wpro-
wadzony przez Urząd m.st. War-
szawy z dniem 1 lutego br. (z 7-
miesięcznym opóźnieniem) nowy
system gospodarowania odpada-
mi komunalnymi uniemożliwia
odbiór odpadów segregowanych
przez Stowarzyszenie „Niepełno-
sprawni dla Środowiska EKON”.
Podobnie, jak wielu mieszkańców
naszej Dzielnicy, niezmiernie ce-
niłem i nadal cenię działalność po-
pularnych „mrówek”, które na-
uczyły nas segregowania odpadów
komunalnych na długo przed re-
formą śmieciową, tak nieudolnie
wdrażaną w Warszawie. Przez la-
ta przyzwyczailiśmy się, że pose-
gregowane odpady, niegdyś w żół-
tych torbach, a ostatnio w zielo-
nych i czerwonych workach, były
odbierane bezpośrednio spod na-
szych drzwi, co stawiało Dzielnicę
Ursynów jako lidera w Warszawie
pod względem segregacji odpadów.

Dziś pełną winą za usuniecie
EKON z rynku gospodarki odpa-
dami komunalnymi obarcza się
firmę, która wygrała miejski prze-
targ na wywóz odpadów z Ursy-
nowa. W pewnym stopniu tak jest,
bo firma ta nie wykazała się
czymś, co w ostatnich latach nazy-

wane jest społeczną odpowiedzial-
nością biznesu. Jednak winę za
zaistniałą sytuację w pierwszej
kolejności ponoszą władze m.st.
Warszawy, które przygotowując
najpierw założenia nowego sys-
temu gospodarki odpadami ko-

munalnymi w Warszawie, a na-
stępnie tworząc prawo lokalne i
ogłaszając przetarg nie uwzględ-
niły specyficznej sytuacji, z którą
od lat mamy do czynienia na Ur-
synowie./.../ Niestety bezgranicz-
na wiara w komercjalizację każdej
sfery publicznej, a zarazem urzęd-
nicza bezduszność autorów no-
wego systemu nie przewidziała
społecznej aktywności przy segre-
gowaniu odpadów. /../

Za wykonaną pracę na rzecz
mieszkańców Ursynowa serdecz-
nie dziękuję popularnym „mrów-

kom”, licząc na zaangażowanie
władz Warszawy w pozytywne
rozwiązanie tego palącego pro-
blemu/.../.

P i o t r  G u z i a ł
B u r m i s t r z  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

m . s t .  W a r s z a w y

SSIITTAA ww sspprraawwiiee EEKKOONN::

OŚWIADCZENIE
SITA jest otwarta na współpra-

cę z EKON. Jednak umowa z Mia-
stem, w takim kształcie jak obo-
wiązuje dziś, nie pozwala nam na
współpracę w formie zapropono-
wanej przez EKON. SITA odpo-
wiada przed Miastem za wyko-
nanie usług zgodnie z wymogami
umowy, a w szczególności za od-
dawanie odpadów opakowanio-
wych do RIPOK (Regionalnej In-
stalacji Przetwarzania Odpadów

Komunalnych) oraz ważenie od-
padów w momencie ich odbioru.
SITA nie ma żadnej możliwości
prawnej wyłączenia ww. zasad w
stosunku do ewentualnych odbio-
rów odpadów dokonywanych
przez EKON.

Jak wiadomo EKON nie jest RI-
POK oraz nie posiada wymaga-
nych przez Zamawiającego pojaz-
dów wyposażonych w wagi. Pro-
ponowaliśmy EKON aby zwrócili
się do Miasta o uruchomienie pro-
gramu pilotażowego, który po-
zwoliłby na prowadzenie przez
EKON działalności w ramach od-
stępstwa od umowy zawartej mię-
dzy SITA a Miastem. Niestety, do
dnia dzisiejszego, nie wpłynęła do
nas żadna propozycja umożliwia-
jąca współpracę pomiędzy SITA a
EKON, która jednocześnie speł-

niałaby wymogi wynikające z
umowy podpisanej przez nas z
Miastem.

J e a n - M i c h e l  K a l e t a
P r e z e s  Z a r z ą d u

UUrrzząądd mm..sstt.. WWaarrsszzaawwaa ww
sspprraawwiiee ooddbbiieerraanniiaa  śśmmiieeccii::

/.../ W związku z napływają-
cymi od mieszkańców Ursyno-
wa sygnałami dotyczącymi pro-
blemów z odbieraniem odpa-
dów z terenu tej dzielnicy, mia-
sto rozpoczęło kontrolę realiza-
cji usługi wywozu śmieci przez
firmę Sita. Takie kontrole będą
prowadzone również w pozosta-
łych dzielnicach.

W ramach podjętych działań
miejscy urzędnicy będą spraw-
dzać stan altanek śmietniko-
wych, obecność i dostępność wy-
maganych pojemników oraz
przestrzeganie ustalonych w har-
monogramach częstotliwości od-
bierania śmieci z poszczególnych
nieruchomości. 

Namawiam do zgłaszania
wszystkich wątpliwości i niedo-
ciągnięć pod miejskim numerem
19115. Takie zgłoszenie zostaje
zarejestrowane przez miasto i
może stać się dla nas podstawą
do zweryfikowania kwot wypła-
canych firmom za odbiór śmieci
w danym miesiącu. Jeśli jaka-
kolwiek firma nie będzie się wy-
wiązywać ze swoich obowiąz-
ków należycie, zapłata zostanie
odpowiednio pomniejszona – za-
pewnia Jarosław Dąbrowski, za-
stępca Prezydenta m.st. Warsza-
wy nadzorujący gospodarkę od-
padami w mieście.

Trzyletnie umowy na obsługę
czterech pierwszych obszarów
miasta podpisano 19 listopada
2013 r. Podpisane umowy doty-

czą odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów, co oznacza, że za-
trudnione firmy będą nie tylko
wywozić śmieci z mieszkań, do-
mów i biur, ale również dbać o
ich przetworzenie. Będą one
obowiązywać przez trzy kolejne
lata: od lutego 2014 r. do końca
stycznia 2017 r. Umowy na ob-
sługę poszczególnych obszarów
podpisano z następującymi fir-
mami: /.../ dla obszaru VIII (Ur-
synów i Wilanów) – SITA Polska
Sp z o.o., wartość umowy: 108
mln zł brutto. 

Właściciele lub zarządcy nie-
ruchomości zlokalizowanych na
obszarze ośmiu dzielnic objętych
od lutego docelowym systemem
nie muszą składać nowych de-
klaracji, wypowiadać ani zawie-
rać nowych umów. Jedynym
obowiązkiem będzie terminowe
uiszczanie opłaty „śmieciowej”
oraz – jeśli tak zadeklarowano
– segregowanie odpadów z po-
działem na trzy rodzaje:

szkło – kosz w kolorze zielo-
nym (np. butelki i słoiki szklane
po napojach i żywności; butelki
po napojach alkoholowych;
szklane butelki po sokach, szkla-
ne opakowania po kosmety-
kach) papier i plastik – kosz w
kolorze czerwonym (np. gaze-
ty, książki, katalogi, zeszyty, pro-
spekty, papierowe torby i wor-
ki; papier szkolny i biurowy, kar-
tony i tektura oraz zrobione z
nich opakowania, kartony i tek-
tura pokryta folią aluminiową
(np. opakowania po mleku, na-
pojach), tworzywo sztuczne np.
plastik, metal, puste i zgniecione
butelki plastikowe po napojach
(np. typu PET), pozostałe śmie-
ci z kuchni etc. – kosz w kolorze
czarnym./.../.

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI
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Imieliński dylemat
Ponad trzydzieści lat temu pierwsi mieszkańcy Imielina sprowa-

dzali się do wymarzonych mieszkań w blokach z wielkiej płyty wy-
posażani w mapy osiedla z dużą ilością zieleni, skwerów, placów
zabaw dla dzieci, boisk. Na mapach zaplanowano też szkoły, przed-
szkola, żłobki, przychodnie zdrowia ,domy kultury, sklepy. Słowem
zaprojektowano tę niezbędną człowiekowi przestrzeń publiczną,
aż dziwne, że były to czasy głębokiej komuny. Mieszkańcy często
sami z własnych środków tworzyli ogródki przydomowe, sadzili
drzewa i krzewy na skwerach i trawnikach. Nadszedł kapitalizm
po polsku i niewiele z tych projektów pozostało. Dziś mieszkańcy
Imielina mają w linii prostej 1100 m do parku Lasek Brzozowy i

1400 do parku Jana Pawła II. Pozostały im niewielkie skrawki zieleni. Największy z nich to położo-
ny pomiędzy ulicami Dereniową i Warchałowskiego oraz sklepem MarcPol i ujęciem wody oligoceń-
skiej przy kościele parafialnym(działki nr 25 i 26 w obrębie 1-10-22).Na skwerze rośnie ok. 70 drzew
w większości w postaci kęp. Największe z nich to topole osiki o obwodach pni odpowiednio 295 cm,
271 cm i 252 cm. Poza nimi rosną okazałe jesiony, brzoza brodawkowata, sosna czarna, lipa drob-
nolistna, jarzębiny i kępy dzikich grusz i śliw. Okoliczni mieszkańcy złożyli dotychczas 18 wniosków
o uznanie niektórych z nich za pomniki przyrody. Skwer służy też za ostoję dzikiego ptactwa i ob-
jętych ochroną jeży. Jest piękny w każdej porze roku, ale szczególnie latem daje wytchnienie miesz-
kańcom w upalne dni. Tak niewiele brakuje by to miejsce stało się wizytówką i chlubą Imielina. Na-
turalnej przyrodzie trzeba dodać lampy oświetleniowe, ławki, kosze na śmieci ,placyk zabaw ,niski
płotek i rośliny dekoracyjne .Niestety Zarząd i Rada Nadzorcza SMB Imielin przystąpiła do unice-
stwienia tego skweru. Planuje na tym terenie zbudować ośmiopiętrowy gmach wraz z dwukondy-
gnacyjnym garażem podziemnym z wyrzutnią samochodowych spalin umieszczoną na ósmym
piętrze budynku. Całe to przedsięwzięcie nazywa się „zadanie inwestycyjne nr V” i będzie to blok z
mieszkaniami jak komunalne czyli dużo ok. 40 m. Tak intensywna zabudowa spowoduje narusze-
nie stosunków wodnych, przepustowości istniejącej kanalizacji i ścieków opadowych wody deszczo-
wej oraz topniejących śniegów. Sieć kanalizacyjna i deszczowa nie była zaprojektowana na takie zrzu-
ty opadowe i kanalizacyjne, dziś wiosną i latem to czuć.

Dodatkowe zagęszczenie zaludnienia o kilkaset osób i samochodów na stosunkowo małym i gę-
sto zabudowanym obszarze doprowadzi do nowej patologii społecznej w postaci braku ogólnodostęp-
nego parkingu, parkowania aut w miejscach niedozwolonych np. na ciągach pieszych, wzrost liczby
brakujących miejsc w szkołach, przedszkolach, żłobkach, opiece zdrowotnej. Mieszkańcy leżących w
pobliżu domów napisali wiele listów i petycji w obronie skweru do różnych instytucji, najpierw do
samej Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Walz. Pozostały bez echa. Jedyną osobą, która zareago-
wała na te petycje był Pan Piotr Guział, burmistrz Ursynowa. Wystąpił on w dniu 14.11.2013 r. do Ja-
rosława Zycha, prezesa SMB Imielin z propozycją odkupienia skweru i stworzenia tu małego parku
z kwietnikami, ławeczkami i placem zabaw dla dzieci oraz miejscem wypoczynku dla ludzi starszych
w tym osób uczęszczających na nabożeństwa do sąsiadującego ze skwerem kościoła pod wezwaniem
św. Tomasza Apostoła. Niestety ,propozycja ta została potraktowana przez władze SMB Imielin w spo-
sób arogancki i niestosowny próbując ją zdyskredytować odmawiając negocjacji w piśmie z dnia
10.01.2014 r. Nowością jest spodziewana suma za ten skwer ponad 2500000 złotych. Przypomnę, że
wcześniej teren ponad 1,6 ha pod zadaniem I u zbiegu ulic Dereniowej i Płaskowickiej wg operatu SMB
Imielin kosztował tylko 600000 zł, a przecież to po sąsiedzku.

Można tylko żywić nadzieję, że znajdą się w Urzędzie m.st. Warszawy urzędnicy, którzy poło-
żą kres planowanemu niszczeniu środowiska, które należy zaliczyć do działań antykonstytucyjnych,
albowiem art.86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zabrania niszczenia środowiska i przewidu-
je kary na mocy odpowiedniej ustawy. Może tym razem nie będzie....jak zawsze.

Te r e s a  J u r c z y ń s k a - O w c z a r e k  
N a s z  U r s y n ó w
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Nie jest tajemnicą, że od
długiego już czasu bardzo
krytycznie oceniam nie-
które szczegółowe rozwią-
zania zawarte w obowią-
zującym od 14 stycznia
2010 r. Statucie Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy,
identycznym ze statutami
pozostałych 17 dzielnic
naszego miasta. 

Wmojej subiektywnej
ocenie, rady w dziel-
nicach, pod rządami

obecnej ustawy (ustawy war-
szawskiej z 2002 r.), są - nieste-
ty - w znacznym stopniu kosz-
towną dekoracją demokracji.
Wynika to przede wszystkim z
braku uprawnień „władczych”.
Do właściwości Rady Dzielnicy (
§13 Statutu), oprócz wyboru
swoich władz, wyboru władz
dzielnicy (zarządu) oraz ustala-
nia miejsc handlu obwoźnego -
należy jedynie opiniowanie, w
tym m.in. „projektu załącznika
Dzielnicowego” (§13 ust. 1, pkt
1 lit. f), czyli budżetu dzielnicy,
który uchwala Rada m.st. War-
szawy. W związku z tym, że opi-
nie dzielnic nie są wiążące dla
Rady Miasta, to budżety dzielnic
są stanowione przez Radę War-
szawy i przekazywane radom
dzielnic do wykonania. 

Przez cały rok rady dziel-
nic na swoich sesjach de-
liberują nad, propono-

wanymi przez ich zarządy, zmia-
nami w budżetach. Zmiany te w
formie uchwał przesyłane są do
Rady Warszawy, która je akcep-
tuje, lub nie. W ten sposób niepo-
miernie wydłuża się procedura
dotycząca zmian w budżetach
dzielnic, a tym samym zmniej-
sza się elastyczność zarządzania
funduszami,  a w konsekwencji
efektywność wykorzystania środ-
ków. W sytuacji, gdy ze wzglę-
dów niezależnych od dzielnicy,
należy zrezygnować z planowa-
nej inwestycji, możliwość prze-
niesienia posiadanych w budże-
cie środków na inna inwestycję
jest nadzwyczaj długa, a często
niemożliwa. Tym sposobem, po-
mimo dobrych chęci rady i za-
rządu oraz posiadanych środków
finansowych – nie dochodzi do
ich wykorzystania.

Wnormalnych gmi-
nach, których jest w
Polsce prawie 2500,

budżet jest uchwalany przez ra-
dę, która rozpatruje także spra-
wozdanie z wykonania budżetu
oraz podejmuje uchwały w spra-
wie udzielenia lub nieudziele-
nia absolutorium z tego tytułu
(art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z 8
marca 1990 r. o samorządzie
gminnym). Ustawa ta stanowi

też (art. 28a ust. 1), że: „Uchwa-
ła rady gminy w sprawie nie-
udzielenia wójtowi absoluto-
rium (…), jest równoznaczna z
podjęciem inicjatywy przepro-
wadzenia referendum w spra-
wie odwołania wójta”. Dzielni-
ce Warszawy – niektóre więk-
sze od wielu miast wojewódz-
kich – nie mają statusu gminy i
formalnie są jedynie jednostka-
mi pomocniczymi, takimi np.,
jak w innych gminach są sołec-
twa. Ta przedziwna konstruk-
cja ustrojowa sprawia, iż przy
rozliczaniu zarządów warszaw-
skich dzielnic z wykonania bu-
dżetu, tak naprawdę nie wiado-
mo, co należy uczynić. Wynika
to przede wszystkim z faktu, iż
dla dzielnic Warszawy nie prze-
widziano instytucji „absoluto-
rium”. W Statucie dzielnicy (§13
ust. 1 pkt 1 lit. g ) napisano, że
do właściwości rady dzielnicy
należy opiniowanie „wykona-
nia budżetu Miasta, w części do-
tyczącej Dzielnicy”. Natomiast
w tymże samym Statucie, ale w
§ 48 ust. 2 napisano, że „Zarząd
Dzielnicy przedstawia Radzie
Dzielnicy w terminie do 5 lute-
go roku następującego po roku
budżetowym sprawozdanie z
wykonania Załącznika Dzielni-
cowego”. W kolejnym ustępie
omawianego paragrafu (§48 ust
3) napisano: „Rada Dzielnicy
rozpatruje sprawozdanie, o któ-
rym mowa w ust. 2, oraz podej-
muje uchwałę w sprawie jego
przyjęcia lub nieprzyjęcia w ter-
minie do dnia 20 lutego roku
następującego po roku budże-
towym”.

Tak więc rada dzielnicy
nie ocenia (?) wykona-
nia budżetu, ale zgod-

nie z § 13 ust.1 pkt 1 lit. f - jedy-
nie opiniuje wykonanie budżetu
przez dzielnicę. Przywołany Sta-
tut nie przewiduje jakichkolwiek
sankcji w przypadku nieprzyję-
cia sprawozdania. Tak naprawdę
to do końca nie wiadomo, czy
rozpatrywanie sprawozdania
polega na ocenie jego zawarto-
ści, czy na stwierdzeniu jego
zgodności ze sztuką pisania spra-
wozdań. Podsumowując można
stwierdzić, że przedstawiona tu
statutowa procedura rozliczania
zarządu dzielnicy w realizacji
budżetu – jest formalnością, nie
powodująca żadnych skutków.
Inaczej mówiąc, rada dzielnicy
nie ma do dyspozycji narzędzia
służącego ewentualnemu dys-
cyplinowaniu swojego zarządu
(dzielnicy). 

Warto w tym miejscu
zauważyć, iż w do-
tychczasowej prakty-

ce zarządy dzielnic prawie w stu

procentach były nominowane
przez Prezydenta m.st. Warsza-
wy, a głosowanie w radach mia-
ło jedynie formalny charakter. W
sytuacji, gdy – tak, jak na Ursyno-
wie – rada nie podlega partyjnej
dyscyplinie rządzącej w Mieście
partii okazuje się, że sporządza-
jąc statuty dzielnic Rada Warsza-
wy nie przewidziała takiej sytu-
acji. W innych dzielnicach, to Pre-
zydent Miasta decyduje, czy po-
zostawić burmistrza na stanowi-
sku, czy odwołać. W stosunku do
władz Ursynowa Prezydent nie
ma takiej prawnej możliwości, a
Statut nie przewiduje odwołania
burmistrza w przypadku nie
przyjęcia sprawozdania z wyko-
nania budżetu. W naszym kon-
kretnym ursynowskim przypad-
ku nie wchodzi to w rachubę, al-
bowiem budżet jest wykonywa-
ny nie tylko rzetelnie, ale także
bardzo gospodarnie. Kreatyw-
ność burmistrza i zarządu w tej
dziedzinie jest jednak silnie uwa-
runkowana ustawą o finansach
publicznych oraz szczegółowy-
mi przepisami centralnych władz
Miasta, które uczyniły wszystko,
aby maksymalnie zmonopolizo-
wać dysponowanie środkami bu-
dżetowymi. Przykładem jest po-
niższy wykres (wykres 1) przed-
stawiający wydatki inwestycyj-
ne (majątkowe) Miasta i dziel-
nic w okresie 2005 – 2013. W
okresie tym, środki inwestycyj-
ne będące w dyspozycji (wszyst-
kich) 18 dzielnic, z 355 milio-
nów w 2005 r. – po okresowym
wzroście nawet do 718 milionów
- ostatecznie wzrosły do zaled-
wie 357 milionów w 2013 r. Na-
tomiast środki inwestycyjne Mia-
sta wzrosły z 673 milionów do
2 964 milionów (złotych). Wy-
kres ten jest bodajże najlepszym
dowodem na postępującą cen-
tralizację władzy, w tym także
władzy finansowej, w rękach
władz Miasta, a tym samym de-
gradację dzielnic. Jest to proces
ewidentnie sprzeczny z art. 15
ust. 1 Konstytucji: „Ustrój teryto-
rialny Rzeczypospolitej Polskiej
zapewnia decentralizację wła-
dzy publicznej”.

Wysokości przyznawa-
nych przez Radę
Warszawy środków

na inwestycje, przedstawione na
wykresie 1 - w dużym stopniu
odwzorowuje wykres 2, który
przedstawia środki inwestycyjne
(majątkowe) Ursynowa, zapla-
nowane w uchwałach budżeto-
wych oraz wykonanie budżetu w
tym zakresie dla lat 2006-2013.
Środki te z 44 865 tys. zł w 2006
r. – po okresowym wzroście -
spadły w 2013 r. do zaledwie
26 605 tys. zł. 

Według „Prognozy wy-
datków ogółem
m.st. Warszawy na

lata 2013-2042” – sporządzonej
przez Prezydenta m.st. Warsza-
wy (patrz Internet) – kwoty wy-
datków ogółem przez dziewięć
lat, będą niższe niż w 2013 r.
(patrz wykres 3). Oznacza to, że
przy postępującej centralizacji
władzy, dzielnice, w tym także
Ursynów, nie mogą liczyć na
większe środki, w tym - inwe-
stycyjne. W tej sytuacji na bardzo
pozytywną ocenę zasługuje dzia-
łalność Zarządu Ursynowa, któ-
ry zwiększając dochody budże-
towe (ewenement wśród dziel-
nic Warszawy), wypracował
środki na zwiększenie tzw. wy-
datków bieżących, z 257 milio-

nów w 2011 r. do 288 milionów
w 2013 r. Na podkreślenie za-
sługuje także fakt, iż gross do-
datkowych środków przeznaczo-
na została na oświatę i wycho-
wanie. Środki te ze 163 mln w
2011 r. wzrosły do 188 mln w
2013 r. Przy czym w sposób naj-
bardziej widoczny wzrosły (w
zakresie oświaty i wychowania)
wydatki dzielnicy na remonty, z
4,9 mln. W 2011 do 10,1 mln w
2013. To także ewenement w
skali Miasta.

Patrząc nieco z boku, ale
z pozycji doświadczo-
nego radnego na dzia-

łalność Zarządu Ursynowa w za-
kresie wykonania budżetu za
2013 r. muszę stwierdzić, że wy-
konany on został poprawnie. Za-

rząd wykazał się kreatywnością
i gospodarnością, pomimo
znacznych utrudnień przy prze-
noszeniu środków inwestycyj-
nych. Zadbał przede wszystkim
o to, co jest najważniejsze dla
każdej społeczności, a więc o
oświatę i wychowanie, które jak
nigdy dotychczas zostały dofi-
nansowane, przede wszystkim
ze środków uzyskanych w wyni-
ku bardzo dobrego wykonania
budżetu po stronie dochodów.
Uważam, iż Burmistrz i zarząd
Ursynowa zasługują na pozy-
tywną ocenę w związku z przed-
stawionym sprawozdaniem z
wykonania budżetu w 2013 r.

L e c h  K r ó l i k o w s k i
Autor reprezentuje klub rad-

nych „Nasz Ursynów“

Lech Królikowski – przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów

Uwagi do wykonania budżetu w 2013 r.
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W karnawale można bawić się nie tylko przy dźwię-
kach standardów muzyki rozrywkowej. Doskonały na-
strój, w jakim upłynęła sobotnia „Karnawałowa Po-
tańcówka z IREE” w Domu Sztuki SMB „Jary” na Ursy-
nowie, świadczy o tym, że idealnie do tego celu nadają
się także utwory i tańce celtyckie: irlandzkie, szkockie,
dawne oraz nieco bardziej współczesne. 

Nie wszystkim są znane, dlatego wieczór upłynął pod znakiem
zarówno efektownych prezentacji muzyczno-choreograficznych, jak
i bardzo przystępnie poprowadzonej nauki podstawowych kro-
ków. Licznie przybyli uczestnicy zabawy okazali się pojętnymi
uczniami, ale wzory do naśladowania i instruktorów też mieli nie
od parady: zespół tańca irlandzkiego Reelandia, zespół tańca daw-
nego Fontana dei Pazzi (na fot.) oraz Edytę Jakubowską i Sławka
Strzykowskiego, którzy wraz z pracownikami Domu Sztuki świet-
nie całość zorganizowali. A B

Burmistrz Piotr Guział
nic a nic nie cyganił. Obie-
cał udostępnić bezpłatnie
salę i słowa dotrzymał.
Dzięki temu w ubiegły
czwartek sala obrad ursy-
nowskiego Ratusza za-
mieniła się w rozśpiewa-
ną i roztańczoną salę
koncertową. 

Wystąpił Cygański Zespół Ar-
tystyczny Romen z Płocka, pory-
wając natychmiast licznie przy-
byłą rozentuzjazmowaną pu-
bliczność. Dziś prawdziwych Cy-
ganów już nie ma? Nieprawda!
Mogliśmy się o tym przekonać
naocznie. 

Zespół wrócił niedawno z Fe-
stiwalu w Szwecji, gdzie zdo-
był I nagrodę i zaprezentował
swój porywający program Cy-
gańska Noc. Usłyszeliśmy pięk-
ne czardasze, ogniste tańce, cy-
gańskie romanse, muzykę cy-
gańską i latynoamerykańską.
Zespół wyczarował ginący
świat, cygański folklor, wyśpie-
wał tęsknotę, płomienną miłość
i cygańską duszę. Z zespołu
emanowała radość życia, ży-
wiołowość, pogoda ducha i tak
rzadki dziś optymizm. Udzieli-
ło się to publiczności. Ore, ore…
– śpiewała cała sala.

Solistą zespołu jest Krystiano,
przystojna bestia o ujmującej
aparycji, czarującym, zniewala-
jącym uśmiechu. Już jako 17-la-
tek odniósł sukces w programie
Zbigniewa Wodeckiego Droga
do gwiazd. Swoim donośnym
głosem i pozytywną energią
podbił serca wszystkich ursyno-
wianek.

Założycielem i kierownikiem
zespołu jest Parno Ray (Zbi-
gniew Kowalski), grający na

swoim zaczarowanym akorde-
onie. Kolejnym filarem zespo-
łu jest śpiewający i grający na gi-
tarze Fabiano. Tańcząca Dorota
prawdziwym cygańskim tem-
peramentem podbiła publicz-
ność, która w podziękowaniu
zgotowała jej z okazji imienin
zasłużoną fetę. 

To wyjątkowe barwne wido-
wisko muzyczno-taneczne zo-
stało zorganizowane przez Klu-
botekę Dojrzałego Człowieka.
Kluboteka prężnie działa od ro-
ku (niedawno w ursynowskim
Ratuszu oglądaliśmy wystawę
obrazującą jej imponujący do-
robek), wyróżnia się rozma-
chem i aktywnością na tle ma-
razmu niektórych Klubów Se-
niora. Prowadzące Klubotekę
Magda Dąbrowska i Irena Kar-
powicz, gospodarując skrom-
nymi środkami, w krótkim cza-
sie skupiły wokół siebie licz-
nych pasjonatów i społeczni-
ków, dzięki którym ich progra-
mową działalność można po-
stawić za wzór. 

Koncert zespołu Romen do-
szedł do skutku z inicjatywy
mieszkanki Ursynowa, społecz-
niczki Ilony Paruch, która już
kilkakrotnie dała się poznać ja-
ko cudowny gawędziarz na spo-
tkaniach w Klubie Podróżnika,
dzieląc się swoimi wspomnie-
niami z pobytu w Afryce, gdzie
przez wiele lat pracowała jako
lekarz. Pani Ilona jest wielką
miłośniczką folkloru cygańskie-
go. Rok temu organizowała już
Galę Cygańską w Krynicy, któ-
rą miałem przyjemność prowa-
dzić, teraz sprowadziła zespół
Romen na Ursynów. Jak kilka-
krotnie podkreśliła, Romen pre-
zentuje najwyższy poziom ar-

tystyczny. To prawdziwy folk-
lor cygański, autentyk, w od-
różnieniu od licznych podróbek
prezentowanych na niektórych
Festiwalach i w środkach ma-
sowego przekazu. Warto dodać,
że cały zespół wystąpił honoro-
wo, wyłącznie z miłości do Ilo-
ny i Ursynowa.

Wszystkim należą się gorące
słowa podziękowania. A za poin-

tę niech posłużą słowa refrenu
jednej z wykonanych piosenek:
I ciągle nie wiem, czy moje życie
nie jest piękniejsze od marzeń.
Dedykuję je wiecznie niezado-
wolonym z życia i sfrustrowa-
nym rodakom, aby zaczerpnęli
choć trochę pozytywnej energii
zespołu Romen i nauczyli się cie-
szyć życiem.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Rozśpiewany i roztańczony ratuszCeltycki karnawał
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PPaanniiee bbuurrmmiissttrrzzuu,, ww nnaajjbblliiżżsszząą ssoobboo-
ttęę zzaacczzyynnaajjąą ssiięę ffeerriiee ddllaa uucczznniióóww zz
wwoojjeewwóóddzzttwwaa mmaazzoowwiieecckkiieeggoo.. JJaakkiiee
aattrraakkccjjee pprrzzyyggoottoowwaałłaa ddzziieellnniiccaa UUrrssyy-
nnóóww ddllaa nnaajjmmłłooddsszzyycchh mmiieesszzkkaańńccóóww??

Dzielnica Ursynów tradycyjnie or-
ganizuje akcję „Zima w Mieście”. Mimo
cięć w budżecie dokonanych na wnio-
sek wybranego z Ursynowa radnego
warszawskiego Platformy Obywatel-
skiej Macieja Wyszyńskiego, który
wnosił o zabranie ok. 300 tys. zł z ur-
synowskiego sportu, przygotowali-
śmy bogaty program zajęć zarówno
dla uczniów szkół podstawowych,
jaki i starszych. Będą zajęcia spor-
towo-rekreacyjne, artystyczne, kul-
turalne.

CCoo sszzcczzeeggóóllnniiee PPaann ppoolleeccaa??
Ciekawie zapowiadają się seanse

filmowe poprzedzone prelekcją
wprowadzającą w Multikinie, zajęcia
artystyczne w Domu Sztuki (bębniar-
skie i plastyczne), tradycyjne warsz-
taty rockowe w Domu Kultury Imie-
lin. Zapraszamy też młodzież na dwa
ursynowskie lodowiska: na Figlowi-
sko oraz do kampusu SGGW, gdzie od
poniedziałku do piątku w określonych
godzinach będzie można jeździć na
łyżwach za darmo. Z kolei w Szkole
Podstawowej przy ul. Lokajskiego or-
ganizujemy treningi piłki nożnej dla
różnych grup wiekowych. 

WW ttyymm rrookkuu wwyyjjąąttkkoowwoo bbooggaattyy
pprrooggrraamm pprrzzyyggoottoowwaałłaa nnaajjlleeppsszzaa bbii-
bblliiootteekkaa ww WWaarrsszzaawwiiee,, cczzyyllii nnaasszzaa
UUrrssyynnootteekkaa.. 

Biblioteka Publiczna im. Niemcewi-
cza zaprasza w czasie ferii najmłod-
szych do udziału w licznych zajęciach:
spektakle, warsztaty literacko-plasty-
czne, pokazy filmów czy do klubiku

gier planszowych. Zajęcia będą odby-
wały się w poszczególnych filiach bi-
blioteki. Oferta biblioteki skierowana

jest do uczniów szkół podstawowych i
na pewno nie będą się oni nudzić. 

CCzzyy UUrrssyynnoowwsskkiiee CCeennttrruumm SSppoorrttuu ii
RReekkrreeaaccjjii tteeżż wwłłąącczzyyłłoo ssiięę ddoo aakkccjjii „„ZZii-
mmaa ww MMiieeśścciiee””??

Dzieci i młodzież zainteresowane
aktywnym spędzaniem czasu mogą
wybrać się do jednego z obiektów
UCSiR i na pewno znajdą coś cieka-
wego dla siebie. Dla młodszych przygo-
towane zostały rozmaite zabawy ru-
chowe, a dla starszych m.in. gry ze-
społowe, sporty walki, ćwiczenia siło-
we, doskonalenie pływania i skoki do

wody, nauka gry w piłkę i koszykówkę
wodne, gra w kręgle. Zajęcia będą od-
bywać się w Arenie Ursynów, w hali
przy ul. Hawajskiej oraz na basenach
przy ulicach: Hirszfelda, Koncertowej
i Wilczy Dół. 

AA ccoo zz ddzziieeććmmii,, kkttóórryycchh rrooddzziiccee pprraa-
ccuujjąą ww cczzaassiiee ffeerriiii?? CCzzyy bbęęddąą cczzyynnnnee ww
ttyymm cczzaassiiee śśwwiieettlliiccee sszzkkoollnnee??

Dzielnica przygotowała cztery
Punkty Dziennego Pobytu zlokalizo-
wane w szkołach podstawowych
przy ulicach: Puszczyka, Dembow-
skiego, Kopcińskiego oraz w gimna-
zjum na ul. Kajakowej. W punk-
tach uczniowie w wieku od 6 (kl. I
szkoły podstawowej) do 16 lat bę-
dą mogli uczestniczyć w różnorod-
nych zajęciach: artystycznych,
sportowych, edukacyjnych oraz
rozrywkowych przygotowanych

przez wychowawców. Grupy z punk-
tów dziennego pobytu będą mogły
korzystać również z dzielnicowej i
miejskiej oferty imprez i zajęć. Pobyt
w punktach jest bezpłatny, a rodzice
pokrywają tylko koszt wyżywienia
(obiad i podwieczorek) w wysokości
7 zł dziennie. 

Choć zgłoszenia do udziału w punk-
tach dziennego pobytu przyjmowane
były do 11 lutego, to można jeszcze
zgłaszać dzieci do poszczególnych pla-
cówek i w ramach wolnych miejsc bę-
dą one przyjmowane. 

PPaanniiee bbuurrmmiissttrrzzuu,, pprroosszzęę ppoowwiiee-
ddzziieećć nnaa kkoonniieecc,, ggddzziiee mmoożżnnaa zznnaalleeźźćć
wwsszzyyssttkkiiee sszzcczzeeggóółłyy ddoottyycczząąccee tteeggoo-
rroocczznneejj aakkccjjii „„ZZiimmaa ww MMiieeśścciiee””??

Wszystkie potrzebne informacje są
także dostępne na stronie interneto-
wej Dzielnicy Ursynów www.ursy-
now.pl/zima. R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

Rozmowa z Piotrem Machajem, zastępcą burmistrza 

Na Ursynowie Zima w Mieście będzie gorąca
Zimowe ferie w wiosennym stylu
Już od tygodnia sanki są przygotowane, jabłuszko oczywiście też. Do tego kom-

binezon, ciepła kurtka, czapka oraz szalik. Odgrzebane w szafie gdzieś stare łyż-
wy, narty już czekają na nas i są w gotowości. Nadchodzą przecież ferie – dwa
tygodnie wielkiego zimowego szaleństwa. No właśnie, zimowego. I tutaj szcze-
gólnie miłośników zimowych wariacji czeka niespodzianka. Śniegu jak ubywa,
tak dalej będzie go ubywać. I nic nie wskazuje na to, że sytuacja ma się zmienić.
Jużw sobotę odetchniemy z ulgą . Żadnego wstawania o 6 rano. Wszystkie
książki żegnamy w piątek.

Dla tych, którzy w natłoku zajęć i obowiązków nie zdążyli zaplanować żad-
nych wyjazdów, bądź chcą w końcu pobyć w domu proponujemy trochę ruchu.
Warto wyjść z norki po zimie i dotlenić się. Nawet krótki spacer w ciągu dnia mo-
że znacząco wpłynąć na nasze zdrowie. Naukowcy dowodzą, iż 30 minutowy
marsz 5 razy w tygodniu redukuje o 19% ryzyko rozwoju chorób wieńcowych. 

Ambitni fani sportów zimowych mają jeszcze szansę poszaleć na lodowisku
do końca lutego. Na Stegnach (WOSiR) ślizgawka publiczna udostępniona jest
w dni powszednie w godz. 17.30-19.00, 19.30-21.00, a także w weekendy 12.00-
14.00, 15.00-17.00, 18.00-20.00. „Figlowisko” jest dostępne codziennie, sie-
dem dni w tygodniu. 

Wiosenna atmosfera wręcz zachęca, by wyjść na dwór i pobiegać. Biegać mo-
że każdy – troszkę lepiej, może gorzej, ale ruch to zdrowie. Ludzie aktywni fizycz-
nie lepiej śpią, mniej się męczą, rzadziej wpadają w depresję, zachowują szczu-
plejszą sylwetkę, częściej budzą sympatię i chodzą częściej uśmiechnięci. Kana-
powi lenie – wstawajcie! Czas zadbać o sylwetkę na lato i dobre samopoczucie. 

W ramach akcji „Zima w Mieście” dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat mogą wy-
brać się na basen, siłownię. Mają szansę uczestniczyć również w zajęciach piłki
nożnej, tenisa stołowego, siatkówki, koszykówki i wielu innych grach.

Ferie w nastroju wiosennym to idealny moment na porządki, nie tylko w na-
szych szafach. Zdecydowanie czujemy się lepiej w czystym otoczeniu. Przez umy-
te okna do pokoju wpada więcej promieni światła, co poprawia nastrój. Poza tra-
dycyjnymi domowymi czynnościami można pomyśleć o zmianie wystroju wnętrz.
Czasem drobne zmiany w umeblowaniu pokoju robi kolosalną różnicę. 

Najbliższe dwa tygodnie ferii to najlepszy okres na rozwijanie swoich pasji i umie-
jętności. Ile to już razy wmawialiście sobie, że „w szkole nie ma życia, nie mam cza-
su na nic”. To jest właśnie ten czas, by zrobić to, na co nigdy nie masz czasu. Taniec,
śpiew, akrobatyka, a może pisanie? Nie można tracić ani chwili. Ferie są krótkie i
trzeba je wykorzystać w 100%. Trzeba się wyspać, ale też nie przespać całego dnia.
Spotkać się ze znajomymi, którzy na Facebooku męczą o wspólne wyjście od mie-
siąca. Można zaszyć się też z lekturą, bądź nadrobić zaległości muzyczne i filmo-
we, czy teatralne. Niedawno odbyła się premiera filmu „Jack Strong”, czy „Wyka-
pany ojciec”. Do kin wchodzą „Facet(nie)potrzebny od zaraz”, „Miłość bez końca”.
Można wybrać się w końcu do fryzjera, czy kosmetyczki. Rozejrzeć się za jakąś pra-
cą dorywczą. Call center, statystowanie, a może opiekowanie się dziećmi? 

Na nudę nie możemy narzekać. Dzieje się u nas całkiem sporo,zatem leńmy
się aktywnie, zdrowo i wesoło! M a g d a l e n a  Z w o l a k
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Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Insafe (www.sa-
ferinternet.org) w lutym każdego roku – tym razem 11 lutego – aby pro-
mować bezpieczne i bardziej odpowiedzialne używanie technologii in-

formatycznych i telefonów komórkowych, szczególnie przez dzieci i młodzież na
całym świecie. Przepraszam za przydługi, sformalizowany wstęp, ale jest to tłu-
maczenie idei DBI z oficjalnej strony www.saferinternetday.org, zajmującej się właśnie powyżej opi-
saną działalnością.

Idea realizowana w Polsce przez Naukowo-Akademicką Sieć Komputerową i Fundację Dzieci Ni-
czyje jest zaiste wspaniała, bo nie ma jak uczenie dzieci i młodzieży poprawnego i ostrożnego ko-
rzystania z niezmierzonych zasobów wirtualnego świata Internetu. W tym roku zgłoszono w na-
szym kraju ponad 700 inicjatyw związanych z Bezpiecznym Internetem. Inicjatywa tego wydarze-
nia wyszła z Komisji Europejskiej, która zapewnia środki na wprowadzanie projektu w życie. Ak-
cja tym bardziej słuszna, że sam dobrze wiem, iż nawet z pozoru rozumni młodzi ludzie na widok
myszy na biurku i kilku milionów pikseli migających na monitorze dostają „małpiego rozumu”. Okre-
ślenie ich postępowania w sieci „nieostrożnością” jest zdecydowanie eufemizmem, bo nawet słowo
„bezmyślność” wydaje mi się zbyt łagodne na nazwanie zachowania wielu małolatów i ich nieco star-
szych kolegów i koleżanek też!

Aby nie było zbyt słodko i tak wspaniale, to postaram się bardzo subiektywnie opisać nieprzyjem-
ną dla mnie niespodziankę, na jaką się natknąłem przy przeglądaniu stron internetowych bezpo-
średnio! związanych z tym „świętem”. Zajrzałem na stronę saferinternet.pl i już na początku – za-

skoczenie, czyli wyskakujące
okienko, domagające się ak-
ceptacji ciasteczek lub anulo-
wanie (w domyśle) okienka
dialogowego. Zatwierdzę to
pojawią się ciasteczka witryny

saferinternet.pl i Youtube’a, kliknę „Anuluj” – tylko ciasteczka Youtube’a. To chyba egzamin wstęp-
ny i przykład, że już nie można stworzyć strony internetowej bez wyskakujących okienek i bez ko-
nieczności osadzania plików cookie na komputerze użytkownika. 

Na tym terapia wstrząsowa nie została zakończona, ale nie bardzo chcę się znęcać nad tą, moim
zdaniem nieszczęsną witryną, bo wiem, że znajdą się tysiące internautów twierdzących, że prze-
cież strona musi wyglądać nowocześnie i być nowoczesna. Do niedawna, przez kilka lat taką „no-
woczesnością” były strony tworzone we Flashu i co? Skończyła się moda, czy nowoczesność? Jeże-
li nowoczesnością jest potencjalnie niebezpieczna witryna nawołująca szczególnie dzieci do prze-
strzegania bezpieczeństwa w sieci, to mnie taki postęp nie pasuje i nie przyjmuję argumentu, że dzie-
ci i młodzież współczesna musi widzieć atrakcyjnie przedstawiony „content” – to takie słowo zakom-
pleksionych Polaków-niedouków, którym wydaje się, że jak użyją obcego słowa, to wydadzą się mą-
drzejsi. Być może prymitywom ich pokroju tak. Zawartość, moim zdaniem, nadal jest ważniejsza
niż jej opakowanie i mam jeszcze resztki nadziei, że następne pokolenia nie pozwolą sobie wciskać
gówna zawiniętego w ładny papierek.

Doliczyłem się w witrynie saferinternet.pl 19 skryptów, jakby już nie dało się stworzyć witryny
bez nich, a w ostateczności wykorzystując naprawdę niezbędne. Kiedy już coś tam kliknąłem oka-
zało się, że dwa trackery (Google Analytics i Facebook Social Plugins) chcą sobie pohasać po mo-
im kompie. Ciekawi mnie także po co jakiś Google ma analizować moje zachowanie w Internecie
i do czego potrzebne mi są jego analizy? Chcę wierzyć, że wszystkie wymienione przeze mnie za-
rzuty są niesłuszne, i że jak mówi okienko dialogowe witryny „Ogólnopolskiej Inicjatywy na rzecz
Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie”, współpracującej ze stroną saferinternet.pl – „Serwis wykorzy-
stuje pliki cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych”. Cho-
ciaż pop-up na anglojęzycznej (przeglądarkę mam ustawioną na angielski) wersji saferinternet.pl
twierdzi, że „Ta strona internetowa używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawi-
gacji i do innych działań”. Innych?

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Dzień Bezpiecznego Internetu

„W tym roku zgłoszono w Polsce
ponad 700 inicjatyw związanych
z Bezpiecznym Internetem”

Adolf Hitler wielkim zbrodniarzem był, ale psychotechnikę miał opano-
waną do perfekcji. To on wygłaszał znamienne w swoim znaczeniu sło-
wa, że tłum jest zniewieściały i głupi i zapanują nad nim wyłącznie

emocje oraz nienawiść. Natomiast minister propagandy III Rzeszy dr Joseph Go-
ebbels ukuł inne, jakże celne dzisiaj stwierdzenie: “Absolutnym prawem państwa
jest nadzorowanie kształtowania się opinii publicznej”. Od ponad 60 lat tezy wodza oraz jego mi-
nistra są stosowane, przez kolejne ekipy rządzące Polską. Przed 1989 r. praktycznie oficjalnie, a
nieoficjalnie już po zmianie ustroju. Wielką pomoc w tym świadczyły i nadal świadczą rządzącym
niegdyś serwilistyczne, dzisiaj goniące za sensacją media, z których większość zeszła na psy, kom-
pletnie zatracając się w pogoni za tak zwanymi newsami. 

W sterowaniu opinią publiczną brylujet zdecydowanie ekipa Donalda Tuska. Opracowany
przez jego spin doktorów myk jest prosty niczym konstrukcja cepa. Wizerunek premiera ma po-
zostać nieskalany. Jeśli ktokolwiek zawini, to nie on, chłopcami lub dziewczynkami do bicia są
kolejni ministrowie lub ministerki. Szef rządu i partii staje wówczas zatroskany przed kamera-
mi udając dobrotliwego ojczulka narodu. Kiwa ze zrozumieniem głową, powtarzając jak kataryn-
ka: “Nie może być tak, że (pasażerowie kolei, odcięci od świata przez śnieg wieśniacy z Lubel-
skiego, pacjenci, pielęgniarki, służby mundurowe, górnicy* - niepotrzebne skreślić) muszą po-
nosić koszty wadliwego działania państwowych służb i zaniechań urzędników. Sam odcina się
od jakiejkolwiek odpowiedzialności, choć na całym cywilizowanym świecie premier rządu pono-
si odpowiedzialność polityczną za wszelkie zło dziejące się w państwie. Ostatni przykład przy-

jęcia na klatę takiej odpowiedzial-
ności zaprezentował premier sąsied-
niej Łotwy pan Valdis Dombrovskis,
który podał się do dymisji po kata-
strofie budowlanej w centrum Rygi,

w której zginęły 52 osoby. W Polsce byłoby to nie do pomyślenia. Tłumaczenie byłoby, jak to u
nas, prymitywne: “Niby z jakiej racji dymisja? Przecież to nie premier wybudował ten hipermar-
ket”. Łotewski polityk zaprezentował najwyższe standardy uprawiania polityki, nieosiągalne
dla naszych tak zwanych elit.

Kiedy w Polsce wydarzy się coś spektakularnego i bijącego w rząd, wypracowaną i sprawdzo-
ną metodą odwrócenia uwagi opinii publicznej jest podrzucanie tematów zastępczych. OFE i
oskubanie obywateli na miliardy złotych zasłoni rebelia na Ukrainie, międzynarodową aferę z taj-
nym ośrodkiem CIA, w której umoczone są polskie władze przysłoni pedofil i zabójca Mariusz T.
To, co wyprawiają dzisiaj media, po prostu nie mieści się w głowie. Wytworzono w społeczeństwie
atmosferę zagrożenia, która może doprowadzić do linczu. To prawdziwa ogólnonarodowa histe-
ria - kamery i reporterskie czujki przed więzieniem, w studiach ci sami, mówiący to samo tym sa-
mym językiem ludzie. Nie ma dzisiaj w nękanym bezrobociem kraju ze zwalniającą gospodarką
ważniejszego zagadnienia niż to, czy T. wyszedł już z pudła i gdzie osiądzie po przekroczeniu wię-
ziennych bram. Jak długo w przestrzeni publicznej może dominować zabójca - pedofil? Okazuje
się, że w Polsce bardzo długo. 

Tymczasem sprawa Mariusza T. jest z prawnego punktu widzenia zakończona. Nie został powie-
szony, bo akurat wprowadzono moratorium na karę śmierci. Zamieniono mu więc - zgodnie z
obowiązującym wówczas prawem - wyrok śmierci na 25 lat pozbawienia wolności. Odsiedział je co
do minuty i jest człowiekiem wolnym, a wszelkie prezentowane przez służbę więzienną i pana mi-
nistra sprawiedliwości sztuczki, mające na celu zatrzymanie T. w więzieniu, są po prostu karygod-
ne. Bo dzisiaj prawna sztuczka dotyczy wujaszka Mariusza, ale jeśli się powiedzie, państwo będzie
mogło wtrącić do psychuszki lub pozbawić wolności każdego, ponieważ jest precedens. Było pra-
wie ćwierć wieku na opracowanie i wprowadzenie w życie cywilizowanych uregulowań prawnych
dotyczących niebezpiecznych przestępców, którym stryczek zamieniono na długoletni pobyt za kra-
tami. Zaniechano tak ważnej sprawy, a autorami zaniechań były kolejne rządy od prawicy do lewi-
cy. Także rząd, w którym ministrem sprawiedliwości był płonący dzisiaj wielkim oburzeniem Zbi-
gniew Ziobro. Nikt przez lata nie pomyślał o tym, że społeczeństwu należy się ochrona przed
zbrodniarzami, którzy cudem uniknęli egzekucji i kiedyś wyjdą na wolność. Rządzący obudzili się
jak zwykle za pięć dwunasta i chcą upichcić naprędce kolejnego prawnego gniota, aby tylko przy-
podobać się elektoratowi. Tu się naprawdę już nie da żyć. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Gdzie jest wujaszek Mariusz?

„Metodą odwrócenia uwagi 
opinii publicznej jest podrzu-
canie tematów zastępczych”

Piórem Derkacza

Kamil Stoch
zzłłoottyy mmeeddaalliissttaa ZZiimmoowwyycchh IIggrrzzyysskk OOlliimmppiijjsskkiicchh ww SSoocczzii

Złoty medal, jaki Kamil Stoch zdobył na skoczni normalnej, zawiera 8 gramów czystego zło-
ta. W przeliczeniu na jednego mieszkańca świata, taka ilość złota mają Rosjanie i zajmują w tym
rankingu 7 pozycję. Złoto można trzymać w banku lub w domowych sejfach. Można nosić na
piersi, palcu, w uszach, nosie i w jeszcze bardziej dziwnych miejscach. Złoto to przecież sym-
bol bogactwa. Nie dziwmy się, gdy pewne nacje w swoim szerokim uśmiechu, pokażą nam ca-
łe swoje bogactwo z uzębieniem włącznie. 

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

Dawniej się ludzie pitigrilili,
Gdy chłopak miętę czuł do dziewczynki.

Wyznawał miłość w dowolnej chwili.
Dzisiaj potrzebne są Walentynki.

Kiedyś Romeo to nie był frajer,
Julii oświadczał się na spacerze.

Dzisiaj zmieniły się obyczaje:
Miłość wyznaje się na Twitterze.

Dawniej chłop babie czynił wyznanie,
Dziś jakościowa nastała zmiana:
Julka wyznaje miłość Romanie,

Romek ogłasza: kocham Juliana.

Dziś, gdy chłop głowę traci dla kiecki,
Skok w bok z dziewuchą ujdzie na sucho,

Ja pozostanę ciut staroświecki:
Kocham Cię – żonie szepnę na ucho.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)) 
TTeerraazz ttaakkżżee nnaa FFaacceebbooookkuu..

Walentynkowo
W o j t e k  D ą b r o w s k i

IInnffoorrmmaaccjjaa oo ppoossiieeddzzeenniiuu KKoommiissjjii RRaaddyy DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww wwss.. wwnniioosskkóóww ddoo mmiieejjssccoo-
wweeggoo ppllaannuu zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo ppoo PPóółłnnooccnneejj ssttrroonniiee uull.. FF.. PPłłaasskkoowwiicckkiieejj..

W imieniu Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju informujemy Państwa, że w
dniu 19 lutego 2014 r. (środa) o godzinie 18 w sali 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów odbędzie się po-
siedzenie Komisji dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wniosków do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej.

Projektowany obecnie plan będzie obejmować obszar SBM Imielin i SM Na Skraju, w szczegól-
ności ulice: Pileckiego, Hirszfelda, Warchałowskiego, Szczuki, Wasilkowskiego, Kulczyńskiego, Po-
laka oraz Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej w granicach nieobjętych innymi planami.

Przypominamy, że niezależnie od uchwały, która może zostać podjęta przez radnych, wnioski
do planu składa się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79,
00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „wniosek do mpzp obszaru po północnej stronie ulicy Filipi-
ny Płaskowickiej”) lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do 28 lutego 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Formularz wniosku znajduje się na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. P i o t r  S k u b i s z e w s k i

P r z e w o d n i c z ą c y  K o m i s j i  A r c h i t e k t u r y ,  B u d o w n i c t w a ,  S t r a t e g i i  R o z w o j u  i  E k o l o g i i
P a w e ł  L e n a r c z y k

W i c e p r z e w o d n i c z ą c y  K o m i s j i  A r c h i t e k t u r y ,  B u d o w n i c t w a ,  S t r a t e g i i  R o z w o j u  i  E k o l o g i i
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Mam trudność z pisaniem o tym co za chwilę. Bo pierwsze wrażenie z obser-
wacji mediów, że to hieny, szakale, padlinożercy, gównozjady, szambonur-
ki, i wszystko, co tym wszystkim nieprzyjaznym normalnemu człowieko-

wi określeniom jest bliskie. Żerują na Trynkiewiczu. Żerują na sprawie Trynkiewicza.
Heteronienormatywny pedofil i zabójca dzieci, człowiek dla każdego innego prze-

ciętnego myślącego człowieka chory. Tak bardzo chory, ze państwo jest obowiązane chronić ludzi
przed tym człowiekiem. Izolować go. Oczywiście też i leczyć, choć eksperci mówią, że to raczej bez
szans. Ale kiedy w sprawach chorób fizycznych ktoś tak mówi, to opinia publiczna protestuje. Jak to?
Jak można tak powiedzieć? Otóż można. Ze szczątkowym prawdopodobieństwem błędu. Mamy do
czynienia z zabójcą. Chorym psychicznie człowiekiem. Groźnym dla otoczenia. Zwłaszcza w warun-
kach państwa prawnego, kiedy tak sobie nikomu nie można ograniczać wolności. Trynkiewicz ska-
zany został na śmierć. Jestem „od zawsze” przeciwnikiem tej kary. Jeśli jednak jakiekolwiek czyny
w ramach uwzględniającego tę karę systemu prawa zasługiwałby na nią, to z pewnością są to te czy-
ny, których dopuścił się Trynkiewicz. Oczywiste było, kiedy był sądzony, że jest chory. Ówczesny sąd
uznał, że ten morderca nie powinien być objęty ochroną życia przysługującą niepoczytalnym, więc
uznał go za zdrowego. I skazał go na śmierć. Już było wtedy moratorium na wykonywanie kary śmier-
ci. Za chwilę ustawodawca uznał, że w systemie prawa nie może być kary śmierci. Ale nie przywró-
cił alternatywnej dla śmierci kary dożywocia. Pozostało 25 lat. Trynkieiwcz je odsiedział.

Prasa, konkretnie redaktor Pytlakowski (chwa-
ła mu za to!) wyśledził ten casus. Pisał wcze-
śniej, napisał i teraz. Przypominając p a ń s t w
u, jego organom, jego urzędnikom, że za chwi-
lę Trynkiewicz wyjdzie na wolność. 

Państwo (czyli tak naprawdę kolejni ministro-
wie sprawiedliwości, specjalnie paru ostatnich)

jest winne zaniechania. Choć pierwotna wina obciąża nas, parlamentarzystów lat 1989/1991. Nie-
wiedza, brak rozsądku, doświadczenia, głupota? Dzisiaj nie rozbierzesz. Nie były zresztą rejestrowa-
ne głosowania. Jarosław Mądry jak zawsze wie. Nawet Geremek jego zdaniem nie sprostał. Nie py-
ta czy on, Jarosław Kaczyński sprostał. Był wówczas i do grudnia 1990 i po grudniu 1990 najbliższym
doradcą Lecha Wałęsy. Nie słyszałem tego głosu inaczej niż w senackich stenogramach. I, jeśli pamię-
tam, chodziło o bardziej ogólną ocenę liberalizacji prawa karnego. Kaczyńscy zawsze byli przeciw.

Mleko rozlane. I cuda. Najpierw rozpaczliwe próby ominięcia rzymskich zasad prawa. Specustawa.
Nie każe się za ten sam czyn po dwakroć. Prawo nie działa wstecz. Jak w PRL i to tym bardziej przed-
październikowym (1956) niż późniejszym. Inne prawne wygibasy. Dzisiaj Wipler i inni z marginesu chcą
zaistnieć. Prześcigają się w pomysłach przypodobania się publiczności. Wipler akurat nie chce zamy-
kać Trynkiewicza. On chce dymisji wszystkich od ministra sprawiedliwości, poprzez wiceministra, dy-
rektora departamentu więziennictwa, dyrektora więzienia, po byle kogo. Kurczę! Taka okazja!

Państwo prawa jest o tyle i na tyle państwem prawa, o ile, i na tyle jak radzi sobie z rzeczywiście
trudnymi problemami. W sprawie Trynkiewicza nasze państwo dało ciała. Ale prawo jest prawem.
A bezprawie bezprawiem. Nie akceptujcie więc małych ludzi, którzy chcą być większymi łamiąc pra-
wo, pucując się do żądnej krwi publiczności. Nie akceptujcie ministra sprawiedliwości, i wszystkich
pomiędzy, i naczelnika więzienia. Ten cały łańcuch tchórzy. Oni jak z PRL. 

Trynkiewicza trzeba było wypuścić. I wziąć na siebie odpowiedzialność za wszystkie jego ewentu-
alne ofiary. Za niego. Trudno. Tu akurat nie przesadzajcie z demokracją. Chrońcie policjantów śledzą-
cych tego człowieka. Mają niezwykle ciężkie zadanie. Z nie swojej winy. A przede wszystkim nie za-
kładajcie z całą swą pewnością, że on, przez te ćwierć wieku się nie zmienił. Może to dobry Bóg dał
mu szansę rehabilitacji. W tej sprawie jednak ekspertem jest ekspert, a nie dziennikarz czy polityk.

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

RESET Andrzej Celiński

Okropność

„Nie każe się za ten sam
czyn po dwakroć. Jak w
PRL i to tym bardziej
przedpaździernikowym”

W dzisiejszym felietonie postanowiłem kontynuować, podjęty w ubiegłym tygo-
dniu, wątek „nowatorski” w motoryzacji. Przed tygodniem pisałem o muzeach w
sieci, dziś o nowoczesnym podejściu do instrukcji obsługi oraz książek serwiso-
wych nowych samochodów...

Nie mam pewności, jaki był główny powód tego, że rynku pojawia się coraz większa liczba
nowych pojazdów, wyposażanych w elektroniczne instrukcje obsługi oraz książki serwisowe.
Są one dostępne bądź to na różnego rodzaju nośnikach, bądź za pośrednictwem odpowiednio
do tego przygotowanych aplikacji, „zawieszonych” w sieci. Być może były to, jak często, wzglę-
dy ekonomiczne, ale może również fakt pogoni za „nowoczesnością” i wyścig na nowinki z in-
nymi producentami pojazdów. Być może, powodem była również, prozaiczna niechęć wielu osób
do czytania jakichkolwiek instrukcji drukowanych. Zapewne każdy z tych powodów po trosze.
Moim zdaniem, obie wersje i ta tradycyjna papierowa i te elektroniczne mają swoje zalety. Na-
leżąc do nurtu umiarkowanych tradycjonalistów, dłuższe teksty, wciąż wolę czytać na papie-
rze. Jednak w drukowanych instrukcjach samochodów, zwykle brakowało mi bardzo, dobrej
jakości, kolorowych fotografii, wystarczająco wiernie odwzorowujących i obrazujących opisy-
wane zagadnienia. Problem taki przestał istnieć w instrukcjach na dyskach lub aplikacjach do-
stępnych na stronach producentów samochodów. W nich możemy oglądać nie tylko fotogra-
fie i rysunki, jak to często bywało w przeszłości, ale też filmy i różnego rodzaju animacje – to
wspaniały pomysł i ułatwienie. Jestem przekonany, że taka forma przekazu zyska sobie liczne
grono zwolenników, którzy może niejednokrotnie, po raz pierwszy w życiu, sięgną do instruk-
cji obsługi. Ogólnie jestem za!

Jak twierdzą np. przedstawiciele marki Opel w Polsce, dziś już nie trzeba wertować kilkuset-
stronicowej instrukcji w celu odszukania informacji dotyczącej przeznaczenia konkretnego
przycisku czy interpretacji symbolu. Po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji wystarczy użyć
aparatu fotograficznego, wbudowanego w smartfon, i zeskanować tę część pojazdu, by uzyskać
potrzebne wyjaśnienia. Na wyświetlaczu pojawi się żółty okrąg wokół przełącznika lub odczy-
tanej wartości. Dotknięcie symbolu na ekranie spowoduje wyświetlenie objaśnień dotyczących
wybranego elementu. Innym ciekawym przykładem możliwości tej aplikacji, jest „informowa-
nie” kierowcy o miejscu i sposobie weryfikacji wszystkich płynów eksploatacyjnych. Po szybkim
przeskanowaniu komory silnika za pomocą smartfona, program wyświetli na ekranie lokaliza-
cję zbiorników i korków wlewu płynów oraz lokalizację miarki poziomu oleju, a także odpowied-
ni fragment tekstu z instrukcji obsługi.

Również tradycyjne, drukowane książki serwisowe, odchodzą do lamusa. W nich do czyta-
nia mieliśmy nieco mniej, więc w tym przypadku jestem zdecydowanym zwolennikiem nowe-
go rozwiązania. Oczywiście wciąż mamy, jako właściciele pojazdów, możliwość otrzymywania
papierowego potwierdzenia, wszelkich dokonywanych w serwisach czynności obsługowych w
naszych samochodach, choćby w formie faktur. W cyfrowych książkach serwisowych, po doko-
naniu odpowiedniej rejestracji naszego pojazdu w systemie, zapisywane są wszelkie wykonywa-
ne prace, a dokumentacja pozostaje bezpośrednio w centralnej bazie danych marki. Tak to się
właśnie odbywa od kilku miesięcy np.: w Skodzie.

Zwolennicy nowego systemu, wymieniając jego zalety, obok ułatwień dla klientów, przytacza-
ją głównie argumenty związane z bezpieczeństwem danych gromadzonych na dyskach oraz brak
możliwości manipulacji w drukowanych kartach przeglądów, co często ma miejsce w książkach
tradycyjnych. W sposób oczywisty, gromadzone dane, będą też teraz lepiej zabezpieczone przez
prawdziwym lub rzekomym ich „zaginięciem”. Taka sytuacja niesamowicie ułatwi życie wszyst-
kim klientom samochodów używanych, utrudni je zaś nieuczciwym sprzedawcom i pośredni-
kom. Niebagatelną wartością nowych systemów, jest też dostęp do historii napraw i obsługi po-
jazdu w każdym autoryzowanym serwisie marki na świecie. W tym miejscu należy mieć jedy-
nie nadzieję, że wprowadzone zostaną dogodne formy dostępu do tych baz dla osób zaintere-
sowanych zakupem, a informacje w nich zawarte, nie pozostaną niespodzianką dla nabywcy oraz
skarbnicą wiedzy, wyłącznie dla koncernów motoryzacyjnych. Ale to wcale nie taki łatwy temat,
choćby ze względu na powszechną „ochronę danych osobowych”: itp. 

Jak się zdążyłem zorientować, przy zastosowaniu elektronicznej książki serwisowej, umiesz-
czane w jej dotychczasowych wersjach papierowych informacje dodatkowe, t.j. np.: wklejka z
wyposażeniem, data wydania, dane sprzedawcy, informacja o podstawowych prawach gwaran-
cyjnych, przenoszone są obecnie do drukowanych instrukcji obsługi samochodu. Tak dzieje się
np. w Renault. Nie natrafiłem zaś na markę, która będzie chciała przenieść zarówno instrukcję
obsługi, jak i książkę serwisową do świata wirtualnego. Ciekaw jestem bardzo, jakie rozwiąza-
nia zostaną wówczas zastosowane i jaka postać dokumentów drukowanych nam pozostanie?

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

� MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � 
Moto ciekawostki...

Papier i druk to przeszłość

W decydującym meczu wy-
jazdowym pokonali MKS
Grójec i na dwie kolejki
wcześniej uzyskali tytuł
oraz awans do półfinału
Mistrzostw Polski.

Ursynowscy koszykarze od lat
zasilają szeregi „Czarnych Ko-
szul” – w tym teamie występują:
Jan Bielecki, Oskar Blaszkiewicz,
(chodzą również do Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego – SMS )
oraz Michał Stachowicz i Jakub
Skalski. Ta czwórka wspaniałych
chłopców do niedawna była za-
wodnikami UKS-GIM 92 Ursy-
nów i zdobywała dla naszej
dzielnicy tytuł Mistrza Polski!

Niestety, nie udało się na czas
utworzyć w liceum przy
Koncertowej klasy sportowej, po-
mimo starań burmistrza Piotra
Guziała oraz dyrektora Mariusza
Karczewskiego. Wielu młodych
sportowców stoi przed trudnym
wyborem zmiany klubu, dzielni-
cy a nawet wyjazdu do innego
miasta czy kraju. Często takie wy-
jazdy nie kończą się dobrze, po-

nieważ młodym 16-letnim za-
wodnikom trudno zaaklimatyzo-
wać się w nowym miejscu (brak
rodziny, inni koledzy, trenerzy a
warunki są różne – często gorsze
niż w poprzednim miejscu) Ci,
którzy nie chcą zmian, rezygnują
z zawodowstwa – a szkoda, po-
nieważ to Ursynów ma bardzo
sportowy charakter. 

To tu jest SEMP (i ok. 15 in-
nych UKS-ów piłkarskich), Me-
tro, D’Artagnan, UKS Gim. 92,
UNTS, Ryś i wiele innych klu-
bów. To tu mamy orliki, baseny,
hale sportowe i, przede wszyst-
kim, Las Kabacki. Musimy to ko-
niecznie wykorzystać. 

Marzy mi się, by powstał duży
stadion piłkarsko-lekkoatletyczny,
na którym za kilka lat piłkarze
SEMP-a zagraliby w ekstraklasie
(obecnie A klasa i jako gospodarze
wynajmują boisko w Ursusie), a
na hali Arena obok siatkarzy Poli-
techniki mecze rozgrywaliby ko-
szykarze! Ale najpierw muszą być
klasy sportowe w liceum, a najle-
piej SMS, aby nasi ursynowscy

sportowcy nie musieli zbyt szybko
podejmować trudnych decyzji,
zaś Nasza Dzielnica, która finan-
suje od początku rozwój sportowy
„swoich dzieci”,nie pozbywała się
ich tak szybko. 

Panie Burmistrzu, prosimy o
Szkołę Mistrzostwa Sportowego.

PS. Św. pamięci redaktor
Adam Molak kilka lat temu w
swoim artykule przepowiedział,
że Oskar Blaszkiewicz pójdzie
do szkoły sportowej i będzie grał
w Polonii, tak jak jego ojciec Ar-
tur. W Biegu Wigilijnym ku pa-
mięci Adama Molaka pobiegli-
śmy razem, aby uczcić pamięć
wybitnego człowieka.

A r t u r  B l a s z k i e w i c z
Na zdjęciu stoją od lewej: Ma-

teusz Rogucki, Michał Grabow-
ski, Franek Russek, Adam No-
wakowski, Filip Adamek, Kon-
rad Karpiński, Mateusz Mizer-
ski, Mateusz Krawczyk i trener
Łukasz Łoboda, klęczą od lewej
Oskar Blaszkiewicz nr 10, Patryk
Wenda, Michał Samsonowicz,
Jan Bielecki nr 8.

Koszykarze Polonii zostali mistrzami Mazowsza!

Ursynowianie powinni zostawać na Ursynowie
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KREDYTY trudne i prywatne,
668-308-435

AKTUALNIE antyki wszelkie,
gotówka, 504-017-418

KOLEKCJONER kupi monety,
starocie, 508-899-255

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

DOM 120/686 m2 w Piasecznie,
798-175-963

DO WYNAJĘCIA pawilon,
bazarek na Mokotowie, 
602-651-211

KUPIĘ mieszkanie:
zadłużone, z lokatorem,

komunalne z możliwością
wykupu, z dowolnym
problemem prawnym, 

796-796-596

LOKAL o pow. 70 m2, II piętro,
Ursynów, okolice E.Leclerc, 
509-455-229

OKAZJA !  2 pokoje 42,20 m2,
Bielany, sprzedam, 602-240-838

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

CHEMIA, fizyka - nauczyciel,
505-203-153

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

HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
AA MATEMATYKA, 

606-197-553
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, chemia, fizyka,

także studenci, 503-14-10-15, 
22 321-66-55 dr Wrede

MATEMATYKA, FIZYKA, 
22 649-40-27

MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA - nauczycielka,
604-399-221

NIEMIECKI, 607-204-097
NIEMIECKI, 698-012-966
POLSKI, duże doświadczenie,

602-159-910
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01
ROSYJSKI, 602-86-74-13

POSPRZĄTAM mieszkanie,
dom, umyję okna, zrobię zakupy,
660-858-287

SALON FRYZJERSKI poszukuje
do współpracy fryzjera/kę oraz
kosmetyczkę, 608-34-99-12 Lidia

SPECJALISTA ds. handlowych.
Towary AGD, wyroby z drewna,
inne. Praca w Pyrach. CV na adres:
biuro@eurogold.pl

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

ANTENY, 603-375-875

ANTENY
tel509610850.com

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

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZ, hydraulika, 513-965-304
GLAZURA, gładź, malowanie,

inne, 502-029-391
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO

sprawy cywilne sądowe.
Śródmieście, 

tel. 515-922-038

KOMPUTERY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

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

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

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

MALOWANIE, gipsy, panele,
glazura, 609-394-164

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

PODNOŚNIK koszowy 18 m,
503-954-603

POGOTOWIE komputerowe,
504-506-686

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY, malowanie,
wykończenia, ocieplanie poddaszy,
531-814-133

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

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

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

STOLARSKIE, naprawy, 
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

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

USŁUGI stolarskie, 505-935-627

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

ŻALUZJE, roletki, plisy,
verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, 
www.zalvert.pl

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
22 757-20-19

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

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51
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Co i kto
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

Zadania na fZadania na f erieerie
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje JJeerrzzyy BBuuggaajjsskkii
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

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 

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

SSoobboottaa,, 1155 lluutteeggoo,, 1188..0000:: Ki-
no Dokumentu w Domu Sztuki
zaprasza na pokaz filmu p.t. „Wi-
sła od źródeł do ujścia. Wzdłuż
dawnego szlaku łososia”. Po po-
kazie odbędzie się spotkanie z
reżyserem Paolo Volponim.
Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 1166 lluutteeggoo,, 1166..0000::
Teatr Za Daleki zaprasza dzieci
na bajkę „Królowa Śniegu”. Bez-
płatne karty wstępu wydaje ka-
sa Domu Sztuki od czwartku, 13
lutego, od godz. 17.00.*

PPoonniieeddzziiaałłeekk 1177 lluutteeggoo ––
cczzwwaarrtteekk 2277 lluutteeggoo:: akcja „Zi-
ma w mieście”. Dom Sztuki za-
prasza na bezpłatne warsztaty
bębniarskie „Bębnij ile sił!” (po-
niedziałki i środy, 11.00-12.00 i
12.15-13.15) oraz „Zimowe Za-
bawy Dłutem i Kredką” (wtorki
i czwartki, 11.00-12.00 i 12.15-
13.15). Wskazana jest wcze-
śniejsza rezerwacja miejsc na
warsztaty.*

WWttoorreekk,, 1188 lluutteeggoo,, 1188..0000::
Galeria Domu Sztuki zaprasza
na otwarcie wystawy fotogra-
ficznej Anny Matysiak (miesz-
kanki Ursynowa) p.n. „Planeta
Ursynów”.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii:

Klubu Seniora (ul. Pięciolinii
10, tel. 22 643 02 10)

Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 643 12 82)

*Sfinansowano ze środków Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

1144..0022..gg..1177..0000 – W Galerii U
Wernisaż malarstwa p.n. ZA-
TRZYMANE W RUCHU” Malar-
stwo Wanda Badowska-Twar-
owska, Alina Dorada-Kra-
wczyk.Taniec performance Filip
Jędruch, ,Monika Kionka.

2233..0022.. gg.. 1199..0000- występ kaba-
retu K 2, z Zielonej Góry, Laure-
at Przeglądu Kabaretowego PA-
KA 2012 - wstęp wolny  po
uprzedniej rezerwacji.

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

WWyyssttaawwaa „„PPrreezzeennttaaccjjee
22001133//22001144”” - uczestników za-
jęć plastycznych w Klubie A4
SMB Imielin. Wystawa czynna
do 9 marca 2014r. Wstęp wolny.

1199 ii 2200 lluutteeggoo 1177 - 2211 -Warsz-
taty Rockowe iM Granie „Zima
2014”. Ćwiczenia i konsultacje
z muzykami: Zbigniew Bieniak -
wokal, Piotr Bajus - gitara elek-

tryczna, Andrzej “Pierwiastek”
Potęga - gitara basowa, Dariusz
“Wodzu” Henczel - perkusja.
Wstęp wolny - zapisy

2211 lluutteeggoo ((ppiiąątteekk)) 1188,,3300 – iM
Rock Koncert. Zagrają uczestni-
cy warsztatów, zespoły: Autsaj-
der i Johny Rockers. Wystawa,
poczęstunek, niespodzianki...

Wstęp - zaproszenia do odbio-
ru w DK Imielin; info: 22 641 19
15, 504 703 087

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1133..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu „Wielkie odkrycia geo-
graficzne od antyku po XX wiek
i ich następstwa” pt.: „Poznawa-
nie oceanu i kontynentu w XVIII
stuleciu”.

1188..0022 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Andrzejem Kochanowskim w
cyklu „Mało znane epizody z hi-
storii Warszawy” pt.: „Powsta-
nie Narodowe 1863 – przywód-
cy powstania”.

2200..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu Wieczorów Czwartko-
wych z prof. Marianem Markiem
Drozdowskim pt.: „Jan Karski
Kozielewski 1914 – 2000” Do ku-
pienia bardzo dobra książka.

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

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

Mistrz i Uczeń – potęga twórczości
Warszawka Szkoła Reklamy organizuję pierwszą wystawę z nowego cyklu „Mistrz i uczeń - po-

tęga twórczości”. Podczas wernisażu 13 lutego o godz. 18.00 prezentowane będą prace wybitne-
go fotoreportera i fotografa reklamowego - Piotra Króla – wykładowcy WSR. Kuratorem wystawy
jest prof. Ksawery Piwocki - rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Twórczość młodych artystów to efekt kreatywnych spotkań podczas zajęć w Warszawskiej Szko-
le Reklamy, które są szansą dla uczniów na odkrycie swoich talentów, dzięki pracy z niezwykłymi oso-
bistościami sztuki, kultury, oraz reklamy. Prezentujemy prace uznanych wykładowców i uzdolnionych
uczniów Warszawskiej Szkoły Reklamy. Pośród setek prac wybieramy przekrojowe prace z fotogra-
fii, grafiki oraz wideo, aby zapewnić multimedialny charakter wystawy. W trakcie wernisażu odbę-
dzie się ciekawy panel dyskusyjny z udziałem niezależnych specjalistów z branży reklamowej

13 lutego w Galerii Działań swoje prace zaprezentuje Piotr Król – wybitny fotoreporter, zwycięz-
ca między innymi konkursu „Oblicza ludzi”, Nikon Poland Award Grand Press Photo 2011, zdobyw-
ca pierwszej nagrody BZWBK Press Photo w kategorii General News – singles. Piotr Król to rów-
nież wieloletni wykładowca w Warszawskiej Szkole Reklamy, wyróżniający się fotograf reklamo-
wy, autor poruszających reportaży.

Galeria Działań SMB IMIELIN to prestiżowa galeria, wyróżniona między innymi Grand Prix w kon-
kursie m.st. Warszawy za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej oraz medalem PRO MA-
ZOWIA. Misją Galerii jest promowanie współczesnej sztuki polskiej oraz prezentowanie artystów z
całego świata. Galeria żyjąc w symbiozie ze wspólnotą lokalną jest samodzielnym ośrodkiem kultu-
rotwórczym, jednocześnie jest ważnym i cenionym miejscem w kulturalnych spotkań stolicy.

Warszawska Szkoła Reklamy to szkoła wyborów. Każdy z przedmiotów ma wymiar semestral-
ny, dzięki czemu naukę można rozpocząć również od semestru wiosenno-letniego, zajęcia rusza-
ją z początkiem lutego, zapisy trwa do końca miesiąca.

Przed wernisażem 13 lutego o godzinie 17.00 odbędą się Dni Otwarte w Warszawskiej Szkole
Reklamy, gdzie w ciepłej atmosferze, w trakcie swobodnej rozmowy i przy poczęstunku dowiecie
się wszystkiego o szkole i nowym semestrze na który trwa rekrutacja.

Zachęcamy do wzięcia udziału w oryginalnej wystawie „Mistrz i uczeń – potęga twórczości” i ży-
czymy bogatych doznań artystycznych. Wernisaż 13 lutego, godzina 18.00 w Galerii Działań ul.
Marco Polo 1, Imielin. w dniu wernisażu na uczestników czekają niespodzianki. Wstęp wolny.

Kolekcja Szczęśliwych Dukatów
Firma E.Leclerc znów zaangażowała się w pomoc dzie-

ciom, tym razem przystępując do wspólnej akcji Menni-
cy Polskiej oraz Fundacji TVN Nie jesteś sam, podczas któ-

rej zbierane będą fundusze na leczenie i rehabilitację dzieci będących pod opieką Fundacji TVN.
Cała reszta to szczęście to projekt polegający na zamianie reszty wydawanej przy kasach, podczas

robienia zakupów, na Szczęśliwe Dukaty, które będą wspomagać chore dzieci. Każdy szczęśliwy du-
kat wprowadzony do powszechnego obiegu, generuje dochód, który w całości zostaje przekazany
na dofinansowanie rehabilitacji dzieci cierpiących na porażenia mózgowe. Szczęśliwy Dukat to mo-
siężny krążek o wartości nominalnej 5 zł i średnicy 27 mm. Wystarczy, że klienci E.Leclerc okażą swo-
je dobre serce podczas dokonywania codziennych zakupów i odbiorą zamiast reszty „Szczęśliwe Du-
katy” a środki finansowe zasilą Fundację TVN Nie jesteś sam i pomogą w leczeniu.

Stałym i bardzo ważnym elementem prowadzonego przez E.Leclerc biznesu, jest społeczna od-
powiedzialność. Dlatego, systematycznie włączamy się w szczytne akcje pomagania potrzebują-
cym, bądź realizujemy autorskie projekty tego typu - mówi Jean-Philippe Magre, prezes zarządu
E.Leclerc Polska. Po raz kolejny bez namysłu włączyliśmy się w pomoc najbardziej potrzebującym
dzieciom i tym samym zachęcamy też naszych klientów do wsparcia tego programu i odbierania
drobnej reszty z zakupów w postaci Szczęśliwych Dukatów – dodaje Jean-Philippe Magre.

Akcja swoim zasięgiem obejmuje cały teren Polski i potrwa do 18 marca bieżącego roku.
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