
IS
S

N
 1

6
4

0
–4

0
5

X
   

   
   

  
W

Y
C

H
O

D
Z

I O
D

 2
0

0
0

 R
O

K
U

Bazarek ruszony z posad

Czyt. str. 8

Ul. Gandhi zamknięta Znowu gorąco na sesji Jak odżyła Wisła

Czyt. str. 8 Czyt. str. 6 i 10 Czyt. str. 9

15  marca 2018        czasopismo bezpłatne Nr 10 (902)

Czyt. str. 13



2

U czącej się młodzieży zapew-
ne coraz trudniej zoriento-
wać się, na czym polega w

Polsce demokracja, czy mamy jesz-
cze trójpodział władzy i kto u nas
naprawdę rządzi. Na szczeblu pań-
stwa tak jakoś się ułożyło, że wybra-
ny przez społeczeństwo i urzędują-
cy w pałacu przy Krakowskim
Przedmieściu Prezydent RP już na
wstępie złożył hołd Naczelnikowi,
gnieżdżącemu się w oficynie na No-
wogrodzkiej, a potem udał się do
świątyni w Łagiewnikach, by
uczestniczyć w intronizowaniu na
nowo Jezusa Chrystusa „na Króla
Polski i Pana”. W tej sytuacji mło-
dzież ma prawo zapytać, czy pań-
stwo polskie ma charakter republi-
ki, czy raczej monarchii i czy waż-
niejszy jest królewski dwór, czy Sejm
RP, tym bardziej, że w zakuliso-
wym tle majaczy jeszcze postać Sza-
rej Eminencji z Torunia. Upraw-
nienia władzy ustawodawczej, wy-
konawczej i sądowniczej zaczyna-
ją się mieszać, zwłaszcza od mo-
mentu, gdy wyszło Szydło z worka
i okazało się nagle, że rząd może nie
publikować wyroków Trybunału
Konstytucyjnego w Dzienniku
Ustaw, bo ma akurat taki kaprys. 

W szystkie te fakty utrud-
niają zrozumienie dzi-
siejszych mechanizmów

działania władzy państwowej w
Polsce nawet najbardziej pojętnym
uczniom. W Warszawie zgrzyty w

funkcjonowaniu poszczególnych
organów administracyjnych poja-
wiają się najczęściej, gdy dochodzi
do szermowania kompetencjami
– z jednej strony przez panią prezy-
dent Hannę Gronkiewicz-Waltz, z
drugiej zaś przez wojewodę mazo-
wieckiego Zdzisława Sipierę. Co
ciekawe, spory pomiędzy nimi ro-
dzą się na ogół w związku z loka-
lizacją pomników w mieście – jak-
by to była sprawa dla warszawia-
ków najważniejsza. Przy okazji
okazuje się jednak, że jeśli rząd w
jakiejś kwestii lokalnej czegoś za-
pragnie, to samorząd w jednej
chwili staje się fikcją. 

M ożna odnieść wrażenie,
że jest to kolejny efekt
wieloletniej rywalizacji

dwu najmocniejszych partii: po-
woli spychanej dziś na drugi plan
Platformy Obywatelskiej i trzyma-
jącego obecnie władzę państwową
ugrupowania Prawo i Sprawiedli-
wość. Jeszcze niedawno premier
Donald Tusk ubolewał, że tak się
porobiło, iż PO nie ma z kim prze-
grać, a teraz umocowane w wybo-
rach parlamentarnych  PiS wpro-
wadziło swego rodzaju absolutyzm
i śmieje się w nos upokorzonym
platformersom, mówiąc: i co nam
zrobicie?...

N o cóż, jeśli ktoś narzeka
na pisowską władzę abso-
lutną na poziomie pań-

stwa, to niech sobie przypomni cho-
ciażby, jak takaż władza zaczęła w
pewnym momencie działać za
sprawą PO w Warszawie, gdzie ra-
da miasta przekształciła się w par-
tyjną maszynkę do głosowania, a
pani prezydent unikała na wszelki
wypadek konfrontacji z mieszkań-
cami, nie przychodząc na sesje w
PKiN nawet wtedy, gdy analizo-
wano niezwykle ważne kwestie re-
prywatyzacji. Może więc PiS śmia-

ło wygarnąć Platformie: zapo-
mniał wół, jak cielęciem był. 

P rzez kilka lat języczkiem u
wagi pozostawała odrębnie
traktowana przez obie partie

tragiczna w skutkach katastrofa rzą-
dowego tupolewa pod Smoleńskiem,
będąca faktycznie katastrofą wła-
dzy państwowej, bo lekceważenie
podstawowych zasad podróżowa-
nia najważniejszych osób w kraju
przekroczyło granice wyobraźni, a
kancelarie premiera i prezydenta
wespół z dowództwem wojsk lotni-
czych dały dowód skrajnej nieodpo-
wiedzialności. Efektem była nie tyl-
ko śmierć 96 prominentnych posta-
ci życia społecznego, lecz również

straty w majątku państwowym idą-
ce w setki milionów złotych. I to wte-
dy rozpoczął się trwający do dzisiaj
taniec na grobach, połączony z żon-
glowaniem trumnami i kosztowny-
mi ekshumacjami, które niczego nie
wniosły, jeśli chodzi o wyjaśnienie
przyczyn katastrofy, przyczyniając
się za to w znacznym stopniu do roz-
grzebywania ran i zastanawiania
się, dlaczego w trumnach doszło do
pomieszania części zwłok poszcze-
gólnych osób. 

N a tle katastrofy tupolewa
rozwinęła się jakby osob-
na religia smoleńska. Za-

sadniczy cel owej nieszczęsnej wy-
prawy, jakim było uczczenie ofiar

mordu katyńskiego, został już
całkowicie  zapomniany, a posta-
cią kultową, jakby ważniejszą od
samego Jezusa Chrystusa, czyni
się inicjatora i organizatora tam-
tej podróży – śp. Lecha Kaczyń-
skiego, którego zawsze uważałem
za jedną z najjaśniejszych posta-
ci naszej politycznej transforma-
cji, ale nie z powodu owego smo-
leńskiego bałaganiarstwa, które
po latach próbuje się nazywać –
nie wiadomo dlaczego – bohater-
stwem. 

S wego czasu Jerzy Giedroyć
mawiał, że mimo upływu
lat Polską wciąż rządzą

dwie trumny: Romana Dmow-

skiego i Józefa Piłsudskiego. O dzi-
wo, jakoś w poczynaniach pań-
stwowych nadal nie umiemy wy-
dostać się z cmentarza. I pewnie
dlatego dotyka się zwłok dwu na-
szych niedawnych sąsiadów z Mo-
kotowa, generałów Wojciecha Ja-
ruzelskiego i Czesława Kiszcza-
ka, których Sejm postanowił po-
śmiertnie zdegradować, żeby dzi-
siejsi posłowie mieli satysfakcję ze
zwycięstwa nad komuną 29 lat
po upadku PRL. Dobrze byłoby
też ogrzać się w blasku chwały
zwycięzcy spod Grunwaldu Wła-
dysława Jagiełły i zbeszcześcić
zwłoki Wielkiego Mistrza krzy-
żackiego Ulricha von Junginge-
na, czyniąc go tylko wicemi-
strzem... 

T ak się składa, że znaczące
postacie sceny politycznej
nigdy nie zapisują się w

historii tylko pozytywnie albo tyl-
ko negatywnie. Przecież słusznie
zarzucając Wojciechowi Jaruzel-
skiemu złamanie demokracji w
1981 roku, trudno nie pamiętać,
że tak zasłużony dla odzyskania
przez Polskę niepodległości Pił-
sudski dokonał w 1926 najpraw-
dziwszego zamachu stanu, do-
prowadzając do śmierci blisko
400 osób, a temu zamachowi
przeciwstawiał się wówczas, bro-
niąc prezydenta i rządu później-
szy bohaterski dowódca spod
Monte Cassino – Władysław An-
ders... Jego z kolei „władza ludo-
wa” pozbawiła w 1946 obywa-
telstwa polskiego, by mu je w te
pędy w 1989 przywrócić. Jak wi-
dać, doraźne manewrowanie hi-
storią nie bardzo się opłaca. I ra-
czej daleko się nie zajdzie, jeśli się
idzie po trupach.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Już po raz trzeci urząd dzielnicy
zorganizował Ursynowski Kalej-
doskop Teatralny – swoisty prze-
gląd spektakli dla dzieci i doro-
słych.  Pomysł przeglądu teatral-
nego bardzo przypadł do gustu
mieszkańcom, jak co roku zain-
teresowanie bezpłatnymi karta-
mi wstępu dystrybuowanymi
przez urząd przewyższa pojem-
ność sal, także tej największej, w
Multikinie, w której odbyły się
aż trzy przedstawienia. 

Założeniem cyklu jest przygotowa-
nie ambitnej i atrakcyjnej dla ursynow-
skiego widza oferty.  „Edukacja Rity” –
czyli sztuka napisana przez Willy’ego
Russella – była w Multikinie popisem
gry aktorskiej legendarnego Piotra
Fronczewskiego oraz partnerującej mu
młodej aktorki Katarzyny Ucherskiej,
która z pewnością sprostała wymagają-
cej roli,  a według niektórych momen-
tami nawet przerosła mistrza. Dużo ra-
dości i powodów do śmiechu zafundo-
wali także w Multikinie aktorzy grają-
cy w „Lunchu o północy” czyli Joanna
Kurowska, Piotr Gąsowski, Anna Iber-
szer oraz Paweł Królikowski. Zabawna
sztuka Jakuba Przebindowskiego,
świetnie zagrana przez znanych akto-
rów, wprawiła widzów w doskonały na-
strój. 

Natomiast w środą przysłowiową wi-
sienką na torcie były tamże  ”Rozmowy
z diabłem. Wielkie kazanie księdza Ber-
narda”. Przewrotny traktat Leszka Ko-
łakowskiego opowiada o istocie dobra
i zła. W ascetycznej przestrzeni tytuło-
wy kaznodzieja w wykonaniu Jerzego
Treli prowadził przekorną rozmowę ze
słuchaczami. Kunszt słowa, inteligent-
ny humor i precyzja aktora sprawiły, że
widzowie  poddali się diabelskiej mani-
pulacji, doświadczając prawdziwej ma-
gii teatru. Tego dnia znakomity Jerzy
Trela obchodził swoje urodziny. Obok
zasłużonych braw za wspaniała kreację
nie mogło zatem zabraknąć odśpiewa-
nia tradycyjnych życzeń. 

Przygoda z teatrem na Ursynowie
potrwa jeszcze do niedzieli, 18 marca.
Dla ursynowian przygotowano zarów-

no spektakle dla dorosłych („Super-
menka”, „Kantata na cztery skrzydła”,
„Małżeństwo we frankach szwajcar-
skich”),  a dla dzieci „Mistrz Twardow-
ski” – tyle że już bez szans na uzyskanie
wejściówek do Domu Sztuki, NOK-u.
Warto jednak wspomnieć  także o mo-
nodramie „Lifting” w wykonaniu Jo-
lanty Żółkowskiej w Ursynotece (17.3,
godz. 17.00) i tamże o czwartkowym
(15.3.) spotkaniu (godz. 19.00) z Hen-
rykiem Talarem, kiedyś mieszkańcem
Ursynowa. 

Już dziś można stwierdzić, że Ursy-
nowski Kalejdoskop Teatralny to znako-
mite przedsięwzięcie. Urząd dzielnicy
znakomicie wstrzelił się w gusta miesz-
kańców, a różnorodny repertuar oraz
zaproszone aktorskie sławy z pewnością
przyczynią się popularyzowaniu teatru
w dzielnicy, która jak dotychczas nie
doczekała się profesjonalnej sceny. Brak
teatru nie przeszkadza jednak włoda-
rzom Ursynowa w realizowaniu cieka-
wego programu kulturalnego uwzględ-
niającego także sztuki sceniczne. 

Wydarzenia z Ursynowskiego Kalej-
doskopu Teatralnego to nie jedyny ele-
ment kulturalnego przedwiośnia na Ur-
synowie. 

W niedzielę odbył się kolejny kon-
cert wznowionego ostatnio cyklu „Wie-
czór z PIOsenką”. W kościele św. Ojca
Pio wystąpił Wiktor Zborowski oraz Trio
Amabile.  Popularny aktor interpreto-
wał fragmenty „Księgi Mądrości” ze Sta-
rego Testamentu. Jego głęboki, chary-
zmatyczny głos wprawił słuchaczy w
nastrój zadumy i refleksji. Muzycy towa-
rzyszący Zborowskiemu zaprezento-

wali barokowe kompozycje J. S. Bacha,
M.A. Charpentiera, D. Purcella i G. F.
Haendla. Całość idealnie wkompono-
wała się w założenia cyklu „Wieczorów
z PIOsenką”, a jednocześnie okresu
Wielkiego postu. 

– Na początku marca zaprosiliśmy
ursynowian na Pasję Jezusa Chrystusa
wg św. Jana, czyli oratorium stworzone
przez najwybitniejszego żyjącego mi-
styka wśród kompozytorów – Avro
Pärta. Ambitne dzieło bardzo spodo-
bało się mieszkańcom. Avro Pärt swoją
Pasją  wprowadził słuchaczy w kontem-
placyjny, pozbawiony agresywnych
bodźców świat.  Także występ Wiktora
Zborowskiego był pewnego rodzaju po-
wrotem do źródeł naszej kultury. Frag-

menty „Księgi Mądrości” w jego wyko-
naniu zabrzmiały bardzo podniośle, a
jednocześnie trudno było nie odnieść
wrażenia, że bardzo współcześnie jak-
by komentowały naszą codzienność i
otaczający nas świat. Z kolei już w Nie-
dzielę Palmową udać się na misterium
Stabat Mater Włodka Pawlika. Jeden z
najwybitniejszych, a na pewno najbar-
dziej znany polski jazzman kilka lat te-
mu skomponował przepiękny utwór
pasyjny, który zaprezentuje w kościele
Wniebowstąpienia Pańskiego 25 mar-
ca o godz. 16.30, wraz z udziałem chó-
rów, w tym Ursynowskiego Chóru Iuve-
nis.  – Będzie to wydarzenie, którego nie
można przegapić – zachęca zastępca
burmistrza Łukasz Ciołko. 

KKaattaarrzzyynnaa UUcchheerrsskkaa PPiioottrr FFrroonncczzeewwsskkii –– „„EEdduuaaccjjaa RRiittyy”” PPaawweełł KKrróólliikkoowwsskkii,, PPiioottrr GGąąssoowwsskkii,, AAnnnnaa IIbbeerrsszzeerr,, JJooaannnnaa KKuurroowwsskkaa –– „„LLuunncchh oo ppóółłnnooccyy”” 

Fronczewski, Trela, Pawlik, Talar, Zborowski, Kurowska, Królikowski...

Kulturalne przedwiośnie na Ursynowie 

WWiikkttoorr ZZbboorroowwsskkii –– „„KKssiięęggaa MMąąddrroośśccii”” 

PPAASSSSAA:: PPaanniiee bbuurrmmiissttrrzzuu,, zzeesszzłłyy rrookk zzaa-
kkoońńcczzyyłł ssiięę rreekkoorrddoowwyymm wwyykkoonnaanniieemm bbuuddżżee-
ttuu ddzziieellnniiccyy.. PPoorroozzmmaawwiiaajjmmyy nnaa tteenn tteemmaatt......

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Jestem bardzo dumny,
że to właśnie w tej kadencji wykonaniem
budżetu  przekroczyliśmy „barierę” 500 mln
złotych. Ubiegły rok był bez wątpienia re-
kordowy – ale także w tym plany są bardzo
ambitne i zamierzamy uzyskać jeszcze lepszy
wynik. Jest to niewątpliwie efekt pracy zespo-
łowej. Przypomnijmy, że zadania jakie reali-
zujemy, to nie tylko decyzje, jakie podejmu-
je zarząd, ale też ciężka praca urzędników,
którym jestem niezwykle wdzięczny za ich

zaangażowanie. Beneficjentami tej pracy są
oczywiście mieszkańcy, a widocznym efek-
tem zrealizowane inwestycje.

JJaakkiiee iinnwweessttyyccjjee zzrreeaalliizzoowwaannoo ww uubbiiee-
ggłłyymm rrookkuu?? CCzzyy ssąą ttaakkiiee,, kkttóórree bbyyłłyy ddllaa PPaa-
nnaa sszzcczzeeggóóllnniiee wwaażżnnee??

Ubiegły rok to wydatki inwestycyjne na
poziomie prawie 84 mln zł. Dla porównania
w roku 2014  było to  niewiele ponad 17
mln. To pokazuje skalę działania – taki po-
ziom finansowania pozwolił na realizację
wielu inwestycji. Sądzę, że dla mieszkań-
ców bardzo ważne są wszystkie zrealizowa-
ne zadania inwestycyjne – zarówno te ma-
łe lokalne jak i te duże, bo przecież wszyst-
ko, co robimy, służy mieszkańcom naszej
dzielnicy. Cieszą mnie inwestycje w szkoły i
przedszkola.  Niewątpliwie za sukces ubie-
głego roku można uważać rozbudowę i mo-
dernizację wielu placówek oświatowych na
Ursynowie, a zwłaszcza szkół podstawo-
wych przy ul. Tanecznej, przy ul. Teligi  oraz
ul. ZWM. Bardzo ważne było także rozstrzy-
gnięcie konkursu architektonicznego na pro-
jekt kompleksu oświatowego przy ul. Zaru-
by. Jednak za największy sukces ubiegłego
roku w sferze inwestycji uważam urucho-
mienie pierwszego cywilizowanego połą-

czenia Ursynowa z Wilanowem czyli ul. Ro-
snowskiego. Jest też szansa na drugie połą-
czenie – ul. Ciszewskiego-bis, bo w minio-
nym roku, dzięki staraniom i determinacji
Zarządu Dzielnicy,  udało się wykupić dział-
ki pod przyszłą budowę i jest praktycznie
pewne, że to połączenie powstanie. 

CCzzyyllii mmiieesszzkkaańńccyy ooddcczzuuwwaajjąą jjuużż eeffeekkttyy
zzrreeaalliizzoowwaannyycchh iinnwweessttyyccjjii?? 

Oczywiście. Każdy, kto porusza się pomię-
dzy Ursynowem i Wilanowem, może to po-
twierdzić.  Działa już Dzielnicowy Ośrodek
Kultury na ul. Kajakowej, a w połowie ubie-
głego roku ruszyła budowa Centrum Kultu-
ry Ursynowa przy ul. Indiry Gandhi. Dodat-
kowo rozpoczęła się budowa żłobków przy
ul. Cynamonowej oraz ul. Kazury. Pragnę
wspomnieć jeszcze raz o licznych inwesty-
cjach oświatowych – bo także w tym roku
mamy ambitne plany. W tym roku powstaną
m. in. kolejne boiska – obok Szkoły Podsta-
wowej nr 313 oraz przy Szkole Podstawo-
wej nr 81. I co warte podkreślenia, ubiegły rok
to nie tylko najwyższe w historii wykonanie
budżetu. Otóż pod względem nakładów in-
westycyjnych jesteśmy liderem wśród war-
szawskich dzielnic. I jestem przekonany, że
także w tym roku będziemy w czołówce. 

Rozmawiamy z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą

Rekordowe wykonanie budżetu!

DDzziieellnniiccaa UUrrssyynnóóww - wwyykkoonnaanniiee wwyyddaattkkóóww iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh ww llaattaacchh
22000033-22001177

DDzziieellnniiccaa UUrrssyynnóóww - wwyykkoonnaanniiee wwyyddaattkkóóww ooggóółłeemm ww llaattaacchh 22000033-22001177

ZZaassttęęppccaa bbuurrmmiissttrrzzaa ŁŁuukkaasszz CCiioołłkkoo sskkłłaaddaa żżyycczzeenniiaa JJeerrzzeemmuu TTrreellii
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Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął uchwałę w sprawie zwiększenia
budżetu inwestycyjnego dzielnicy na lata 2018 – 2019 o kwotę ok.
20 mln. Dzięki tym dodatkowym środkom zwiększą się m. in. tego-
roczne i tak już wysokie, wydatki inwestycyjne na ursynowską
oświatę. 

Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby konkretnych placó-
wek, do których zaliczają się między innymi:

– Przedszkole nr 159 przy ul. Tanecznej – planowane zwiększenie o 4.000.000
PLN, co powinno pozwolić na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na
budowę nowego przedszkola już w kwietniu br.

– Szkoła Podstawowa nr 323 przy ul. Hirszfelda – zwiększenie o 5.000.000
PLN; powstanie dodatkowa jadalnia z rozbudowanym zapleczem, 2 sale wie-
lofunkcyjne, sanitariaty.

– Szkoła Podstawowa nr 318 przy ul. Teligi – zwiększenie o 1.000.000 PLN;
środki pozwolą na wybudowanie boiska. 

– Szkoła Podstawowa nr 100 przy ul. Tanecznej – zwiększenie o 3.200.000
PLN; środki zostaną przeznaczone na modernizację bloku żywienia i dalszą mo-
dernizację istniejącego budynku.

– Sprawnymi modernizacjami staramy się niwelować negatywne skutki re-
formy, która spowodowała, że w budynkach szkół podstawowych muszą być za-
pewnione miejsca dla dwóch dodatkowych roczników. Nie jest to nasze ostat-
nie słowo, ponieważ szykujemy trzy kolejne inwestycje oświatowe oraz zapew-
nienie finansowania kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby – informuje bur-
mistrz Ursynowa Robert Kempa.

W sobotę, 24 marca, odbędzie się
druga w tym roku zbiórka krwi,
zorganizowana wspólnie przez
Klub Honorowych Dawców Krwi
„Krewki Ursynów” oraz Urząd
Dzielnicy Ursynów. 

Krwiobus będzie czekał na mieszkańców
Ursynowa w godz. 10.00 – 15.00 w zatocz-
ce autobusowej przy Urzędzie Dzielnicy Ur-
synów, al. KEN 61. Jest to kontynuacja roz-
poczętej zbiórki 100 litrów na 100-lecie od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Pod-
czas zbiórki krwi odbędzie się również re-
jestracja potencjalnych dawców szpiku przy
współpracy z Fundacją DKMS Polska. W
ciągu roku w Polsce konieczne jest dokona-
nie około miliona transfuzji krwi. Na krew
i osocze czekają tysiące chorych. Oddając
krew, ratujemy życie innym. Krwiodawcą
może zostać każdy zdrowy człowiek po-
między 18 a 65 rokiem życia. Szczegóły do-
tyczące działalności klubu dostępne są na
stronie: www.krewkiursynow.pl.

Dodatkowe 20 mln na inwestycje

Trwają zapisy do czwartej edycji
konkursu „Ursynów Music Fest”

Kolejna zbiórka
krwi już 24 marca

Dzielnica Ursynów zaprasza do udziału w czwartej edycji kon-
kursu „Ursynów Music Fest – Młodzieżowy Konkurs Muzyczny”.
To szansa dla młodych twórców, aby zaprezentować się ursy-
nowskiej publiczności. 

Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury, a inicjatorem
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursynów. Celem Konkursu jest wyłonienie
wśród wokalistów i zespołów laureata, który wystąpi podczas koncertu w trak-
cie Dni Ursynowa 2018. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są
do 13 kwietnia. Do Konkursu mogą zgłosić się mieszkańcy Ursynowa w wie-
ku od 13 do 25 lat – oraz uczniowie ursynowskich placówek edukacyjnych.
Wśród członków zespołów musi znaleźć się co najmniej jeden mieszkaniec Ur-
synowa lub jeden uczeń z ursynowskiej placówki edukacyjnej. Szczegółowe
informacje na temat procedury zgłoszenia oraz regulamin są dostępne na stro-
nie internetowej www.ursynow.pl

– Za nami trzy bardzo udane edycje – laureaci Ursynów Music Fest mieli oka-
zję zaprezentować się podczas Dni Ursynowa. W tym roku konkurs dla mło-
dych wokalistów i muzyków po raz pierwszy organizuje Dzielnicowy Ośro-
dek Kultury Ursynów. Założenia konkursu i główna nagroda pozostają nie-
zmienne – zwycięzca zaprezentuje się szerokiej publiczności podczas tegorocz-
nych Dni Ursynowa – podkreśla zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.
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Ostatnia sesja ursynowskiego
samorządu była klasycznym
przykładem kompletnego nie-
zrozumienia przez mieszkań-
ców kompetencji i możliwości
rad dzielnic w mieście stołecz-
nym Warszawa. Przez kilka go-
dzin toczono jałową dyskusję,
która nie przyniesie żadnych
efektów. 

Dyskutowano nad projektem uchwa-
ły w sprawie zaopiniowania przez ursy-
nowskich rajców poprawionego pro-
jektu uchwały Rady m. st. Warszawy
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (mpzp) północ-
nej części osiedla “Stokłosy”. Kością nie-
zgody stało się m. in. to, że urzędnicy
stołecznego ratusza zdecydowali, iż
sporządzanie mpzp dla tego rejonu Ur-
synowa zostanie podzielone na dwie
części – A i B, które zostaną uchwalone
odrębnie. Prawo zezwala na taką pro-
cedurę, o ile każda z dwóch części znaj-
duje się w jednym obrębie ewidencyj-
nym. Okazuje się, że prawny wymóg
został spełniony – część A zlokalizowa-
na jest w obrębie 1–10–02, zaś część B
w obrębie 1–10–09. 

Przybyli na sesję członkowie Rady
Nadzorczej SMB “Stokłosy”, wspierani
przez grupę mieszkańców, wyrazili jed-
nak głębokie zaniepokojenie, czy tak
przeprowadzona procedura nie zosta-
nie zaskarżona do sądu, co w efekcie
mogłoby skutkować unieważnieniem
uchwalonego mpzp dla tego rejonu. Był
to cały katalog przypuszczeń i hipotez,
które usiłowali zbić swoimi wyjaśnienia-
mi burmistrz Ursynowa Robert Kempa
oraz jego zastępca Piotr Zalewski. Bur-
mistrz przekonywał, że tylko szybkie
uchwalenie mpzp – co rzekomo obieca-
ło mu kierownictwo klubu PO, który
samodzielnie rządzi Warszawą – może
uchronić Plac Wielkiej Przygody, czyli li-
czący około 3 tys. mkw. zielony teren w
rejonie ulic Stokłosy, Zamiany i Wokal-
nej, przed zabudowaniem go przez pry-

watnego właściciela. To jedna z ostat-
nich niezabudowanych enklaw zieleni
na Ursynowie. Przedstawiony ursynow-
skiej radzie do zaopiniowania projekt
mpzp nie dopuszcza tam żadnej zabu-
dowy mieszkaniowej, obszar ma mieć
funkcję ZP (zieleń parkowa) oraz US
(usługi sportu i rekreacji). 

Należy działać szybko. Blisko 80 proc.
tego terenu odzyskali bowiem spadko-

biercy byłych właścicieli, którzy mają
już warunki zabudowy i zamierzają wy-
budować tam zespół apartamentow-
ców. Plany te są na razie zablokowane,
ponieważ odzyskana nieruchomość nie
posiada dostępu do drogi publicznej.
Ale właściciel może uzyskać w sądzie
służebność przejazdu i wystąpić wów-
czas o pozwolenie na budowę, które
urząd będzie mu musiał wydać. Nato-
miast warunki zabudowy tracą waż-
ność, jeżeli samorząd obejmie dany re-
jon mpzp. 

Wydawałoby się więc, że wiszący nad
Placem Wielkiej Przygody miecz Da-

moklesa powinien zachęcić mieszkań-
ców i działaczy ze “Stokłosów” do ape-
lowania z całych sił o pozytywną opinię
ursynowskiej rady i szybkie skierowanie
projektu mpzp, z proponowaną zmianą,
pod głosowanie Rady Warszawy. Tym-
czasem, co dla większości obserwato-
rów było zupełnie niezrozumiałe,
mieszkańcy zażądali wydania przez ur-
synowskich radnych negatywnej opi-

nii o proponowanej zmianie w procedu-
rze uchwalania mpzp dla północnej czę-
ści osiedla “Stokłosy”. Przedstawiane
argumenty nie były argumentami me-
rytorycznymi, lecz zbiorem hipotez,
obaw, przypuszczeń, niepokojów oraz
luźnych osobistych dywagacji, na za-
sadzie, co byłoby gdyby.       

W tej sprawie bez znaczenia jest –po
czyjej stronie leży racja – rady miasta,
zarządu dzielnicy, czy mieszkańców
osiedla “Stokłosy”. Bez znaczenia jest
również to, czy ursynowscy radni za-
opiniowaliby projekt uchwały pozytyw-
nie, negatywnie, czy też nie zaopinio-

waliby go w ogóle. Dlatego kilkugo-
dzinna dyskusja na sesji nie miała żad-
nego sensu i była jedynie stratą czasu.
Poziom świadomości przeciętnego
mieszkańca Warszawy o administra-
cyjnych mechanizmach rządzących
miastem jest bardzo niski. Często żąda
się od dzielnicowych radnych działań w
sprawach nieobjętych w kompetencja-
mi rad dzielnic. Prawda jest taka, że

ponad 90 proc. władzy w stolicy pań-
stwa zostało zarezerwowanej dla rady
miasta i prezydenta. Kolejne ekipy par-
tyjne zasiadające w stołecznym ratu-
szu zadbały o to, żeby nie dzielić się
władzą z dzielnicami. Tak skonstruowa-
ły statut, by wypełnić wymogi ustawo-
we, a zarazem zachować pełnię wła-
dzy dla siebie. 

Efekt jest taki, że rada każdej z 18
dzielnic Warszawy ma jedynie prawo
wybrać swojego przewodniczącego
oraz jego zastępców, a także burmistrza
i pozostałych członków zarządu dziel-
nicy, choć wybór może zostać zakwe-

stionowany przez prezydenta. Tak by-
ło na Ursynowie, Bemowie, Pradze Płn.
i w kilku innych dzielnicach. Wszystko
zależy od widzimisię prezydenta. Rady
dzielnic mogą podejmować tak ważkie
uchwały, jak na przykład określenie na
terenie danej dzielnicy miejsc handlu
obwoźnego. Z woli Rady Warszawy
dzielnice uzyskały bardzo wąskie
uprawnienia, m. in. możliwość opinio-
wania miejskich aktów prawnych, np.
projektu statutu, projektów planów za-
gospodarowania przestrzennego, etc.
Z tym że opinia dzielnicy w ogóle nie
jest dla rady miasta wiążąca i nawet nie
musi być brana pod uwagę. Dlatego
właśnie kilkugodzinna dyskusja na
ostatniej sesji ursynowskiego samorzą-
du była zwykłą stratą czasu. 

Taki stan rzeczy nie może dłużej
trwać. Albo zgodnie z zapisem ratyfiko-
wanej przez polski rząd Europejskiej
Karty Samorządu Lokalnego powróci
się do podstawowej zasady zawartej w
Karcie, czyli przekaże się cały katalog
odpowiednich uprawnień w dół, na
możliwie najniższy poziom samorzą-
du, albo należy zlikwidować fikcję i roz-
pędzić ubezwłasnowolnione rady dziel-
nic, a burmistrzów zamienić w dyrekto-
rów. W przypadku Warszawy jednost-
ki pomocnicze, czyli dzielnice, powoła-
ne zostały nie przez radę miasta, ale
przez Sejm mocą ustawy. Ich zadania,
uprawnienia i sposób finansowania zo-
stały jasno określone w ustawie. Tym-
czasem statut Warszawy przekształcił
dzielnice w twory na podobieństwo so-
łectw, choć Mokotów czy Ursynów za-
mieszkuje więcej mieszkańców niż nie-
jedno miasto wojewódzkie.

Ustrój stolicy ma bardzo liczne wady,
jednak przy dobrej woli politycznej
można znowelizować ustawę, dopre-
cyzowując w niej przede wszystkim
uprawnienia dzielnic, a także dopro-
wadzając do zgodności z Konstytucją
Rzeczypospolitej oraz Europejską Kar-
tą Samorządu Lokalnego.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

– Z olbrzymią satysfakcją
prezentuję sprawozdanie z wy-
konania budżetu – optymi-
stycznie rozpoczął swoje wy-
stąpienie burmistrz Robert
Kempa. – Satysfakcja ta wynika
nie tylko z najwyższego wyko-
nania wydatków w roku 2017,
ale przede wszystkim z najwyż-
szego kwotowo wykonania wy-
datków inwestycyjnych na po-

ziomie 84 mln zł - uzasadniał
burmistrz. 

Kwoty faktycznie wyglądają
imponująco. Po stronie wykona-
nia dochodów uzyskano 101,8
mln zł, z czego użytkowanie wie-
czyste dało ponad 40%, podatki
od nieruchomości ponad 39%  i
dzierżawy nieruchomości ponad
10%. Natomiast poziom wyko-
nania wydatków to 521,9 mln

zł, z czego wydatki na edukację
to blisko 50% oraz ochronę zdro-
wia i pomoc społeczną ok. 20%.
Warto tu zwrócić uwagę, że w
przypadku jednostek budżeto-
wych znacznie większe wydatki
niż uzyskane dochody wcale nie
muszą być spowodowane złym
gospodarowaniem. W naszym
przypadku mniej niż 20% wy-
datków realizowana jest bezpo-
średnio siłami środków dzielni-
cy, zaś pozostałe 80% to tzw.
środki wyrównawcze. Trzeba pa-
miętać, że Ursynów nie ma swo-
jego “osobistego” budżetu i ja-
ko dzielnica jest zasilany w
znacznej części ze wspólnego
budżetu m. st. Warszawy. 

Liczby liczbami, ale te wysokie
kwoty bezpośrednio przekładają

się na zrealizowane zadania w ob-
szarach tradycyjnie niedoinwe-
stowanych i znajdujących się na
szarym końcu wydatków budże-
towych. Również bardzo korzyst-
nie wyglądają wskaźniki wyko-
nania wydatków inwestycyjnych. 

– Udało nam się doprowadzić
do sytuacji, że wykonanie wy-
datków inwestycyjnych w 2017
r. po raz pierwszy w historii
dzielnicy Ursynów przekroczy-
ło 80 mln zł - z dumą stwierdził
burmistrz Kempa. I faktycznie,
wydatki inwestycyjne w dziedzi-
nie transport i komunikacja to
spośród głównych - cztery inwe-
stycje: modernizacja Rosoła i Re-
laksowej, budowa ul. Rosnow-
skiego, przebudowa Belgradz-
kiej oraz budowa dróg w rejo-
nie Kabat. 

– Nasza praca – tzn. moja i
członków zarządu – jest skiero-
wana na zaspokojenie potrzeb
mieszkańców, i za tę możliwość
serdecznie dziękuję – zakończył
wypowiedź burmistrz.

Zgodnie z przypuszczeniami,
radni opozycji nie mieli tak opty-
mistycznego spojrzenia na przed-
stawione liczby. – Nasza analiza
sprawozdania to totalna krytyka
niewykorzystania środków –
stwierdził radny Michał Szpą-
drowski z PiS. – Można mieć du-
żo pieniędzy, ale nie umieć ich
wydać. Inwestycje oświatowe idą
sprawnie, ale inne już nie – dodał
radny Paweł Lenarczyk. – Te cyfer-
ki nie do końca przedstawiają rze-
czywistość. Budżet wykonany ‘ka-

sowo” w 61 mln złotych przy wy-
datkach planowanych 113 mln zł,
wskazuje wykonanie zaledwie
50%, więc nie jest kolorowo! –
uzupełniła radna PiS Katarzyna
Polak. Radna Anna Polarczyk ri-
postowała: – To kuglowanie licz-
bami, a właściwie próba dyskredy-
tacji tego, co zostało zrobione!
Prawda jest taka, że budżet ten
jest dobrze wykonany, o czym
świadczą choćby wydatki na edu-
kację – przekonywała radna PO.

To odbijanie piłeczki trwało
dosyć długo, wskazując niekiedy
tendencyjne wykorzystanie (lub
nieznajomość) zasad statystyki i
rachunkowości budżetowej. –
Krytykując, państwo opierali się
na planowaniu czy wydatkach,
natomiast ja opieram się na me-
todologii, którą przewiduje usta-
wa! – dyskusję podsumował bur-
mistrz Kempa. 

Przeprowadzone wkrótce głoso-
wanie skutkowało przyjęciem spra-
wozdania finansowego przy 14 gło-
sach “za” i 3 głosach sprzeciwu.

Bez większych dyskusji podję-
ta została uchwała w sprawie
wystąpienia do Rady m. st. War-
szawy z inicjatywą podjęcia
uchwały w sprawie zmiany miej-
scowego planu obszaru Ursynów
Południe  - Kabaty. Temat doty-
czy zabezpieczenia mieszkań-
ców okolic hipermarketu Tesco
przed zakusami budowy w tym
miejscu wielkiej galerii, nega-
tywnie oddziałującej na środowi-
sko i infrastrukturę zarówno
mieszkalną, jak i przyrodniczą.

Problem ten przybliżyliśmy Czy-
telnikom w poprzednich nume-
rach Passy. Mówiąc w skrócie,
chodzi o podjęcie działań w spra-
wie zmiany planu zagospodaro-
wania przestrzennego w taki
sposób, aby uniemożliwić roz-
budowę galerii do monstrual-
nych rozmiarów. Uchwała w tej
sprawie została przyjęta przez
radnych jednogłośnie.

Natomiast diametralnie inny
przebieg miała dyskusja dotyczą-
ca uchwały w sprawie opinii do-
tyczącej miejscowego planu pół-
nocnej części osiedla Stokłosy.
Pozornie bezkonfliktowy temat
okazał się niezwykle kontrower-
syjny ze względu na obawę
mieszkańców przed zakusami
deweloperów dotyczącymi m. in.
Placu Wielkiej Przygody. Blisko
dwugodzinna dyskusja, chwila-
mi na pograniczu wielkiej kłótni
nie mogła, niestety, wnieść nic
więcej poza emocjami.  Uchwa-
łę podjęto niewielką większością
głosów przy łącznie 12 głosach
wstrzymujących się i przeciw.

Kończąc posiedzenie, po bli-
sko 7 godzinach obrad, prze-
wodniczący Rady Michał Matej-
ka stwierdził: – Mieliśmy dzisiaj
duże tematy i uważam, że dali-
śmy radę. Każdy powiedział co
chciał powiedzieć, zaprezento-
wał swoje stanowisko i zarazem
zrobiliśmy to w taki sposób, że
możemy być zadowoleni” – za-
znaczył. Ale czy rzeczywiście za-
dowoleni byli wszyscy?

B o g u s ł a w  L a s o c k

Jakie są efekty samowładztwa stołecznego ratusza

Przelewanie z pustego w próżne...

XLV sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Kabaty i Stokłosy w rolach głównych

To była bardzo pracowita sesja, trwająca blisko siedem
godzin. Wykonanie budżetu za rok 2017, sprawy pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, m. in. Kabat
oraz północnej części osiedla Stokłosy, przyjęcia Strate-
gii Warszawa 2030, program “Aktywny sześciolatek w
I-szej klasie” i zmiany budżetowe Dzielnicy na 2018 r.
były głównymi – spośród łącznie 11 punktów meryto-
rycznych – tematami posiedzenia i dyskusji radnych, do
której włączali się licznie przybyli mieszkańcy.

FOTO BOGUSŁAW LASOCKI

FOTO BOGUSŁAW LASOCKI
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Zakupy, warsztaty, spo-
tkania, malowanie pisa-
nek na rzecz bezdomnych
zwierząt. Nie istotne czy
masz szczeniaczka, kocia-
ka, seniora, sportowca,
kanapowca, pasibrzucha,
alergika, rasowego czy
kundelka, dachowca! To
wydarzenie dla każdego!

Pamiętaj, żeby zabrać ogrom-
ną torbę, czekają na stoiskach
różnorodne karmy zarówno mo-
kre, suche, gotowane i surowe,
smakołyki, naturalne gryzaki,
ciasteczka i wszelakie pyszno-
ści. Nie zabraknie ręcznie wyko-
nywanych kolorowych zabawek,
piłek, szarpaków, smyczy, sze-
lek, obróżek, a nawet ubranek
czy posłań dla pupili. 

A może marzy wam się wio-
senne odświeżenie? Stoiska
grommerskie oraz stoiska z arty-
kułami pielęgnacyjnymi: szam-
ponami, odżywkami, szczotkami
czy nawet pachnącymi mgiełka-
mi zapewnią pupilowi prawdzi-
wie hollywoodzki look. Z wypie-
lęgnowanymi zwierzakami bę-
dzie można zrobić pamiątkowe
zdjęcie na stanowisku fotografa
lub selfie na foto-ściance! Każ-
de zdjęcie zostanie opublikowa-
ne na stronie wydarzenia, a wy-
brane nagrodzone super niespo-
dziankami! 

By podtrzymać efekt błyszczą-
cej i pachnącej sierści warto zaj-
rzeć na stoiska producentów su-
plementów wspomagających
zdrowie pupili. Można odwie-
dzić też stoisko kliniki wetery-
naryjnej i porozmawiać o stanie
zdrowia swojego psa, poznać no-
woczesne możliwości rehabili-
tacyjne. Na miejscu będą szkole-
niowcy i behawioryści chętni do
udzielenia porad z zakresu wy-

chowania, szkolenia jak i pla-
nów sportowych. Może to okazja
by poznać ukryty talent swojego
czworonoga?

DDoogg DDaayy&&CCaatt DDaayy to również
szansa do wsparcia FFuunnddaaccjjii KKaarr-
mmiimmyy PPssiiaakkii,, JJOOKKOOTT oraz moż-
liwość zainteresowania się ad-
opcją zwierzaka ze SScchhrroonniisskkaa
nnaa PPaalluucchhuu i znalezienia swojej
drugiej psiej połówki. A jeżeli
marzysz o rasowym szczeniacz-
ku? Warszawski oddział Związ-
ku Kynologicznego podpowie na
co zwracać uwagę przy zakupie,
jak rozpoznać dobrego hodowcę
i cieszyć się zdrowym, szczęśli-
wym pieskiem.

Pamiętaj by ozdobić pisankę,
którą możesz potem udekoro-
wać świąteczny stół. ZZaa kkaażżddąą
ppoommaalloowwaannąą ppiissaannkkęę pprroodduucceenn-
ccii ppooddaarruujjąą 11 kkgg kkaarrmmyy ddllaa ppoo-
ttrrzzeebbuujjąącceeggoo ppiieesskkaa lluubb kkoottkkaa!!
Spędź ten dzień ze swoim pupi-
lem! Pomóż tym, które jeszcze

nie znalazły swojego ukochane-
go domu. Spotkaj się z innymi
zwierzolubami, wymień się do-
świadczeniami, wypróbuj nowe
produkty, poznaj wyroby pol-
skich rzemieślników i wyjdź z
uśmiechem i torbą pełną najfan-
tastyczniejszych rzeczy dla two-
jego ukochanego pupila. 

AAttrraakkccjjee ddooddaattkkoowwee jjaakkiiee cczzee-
kkaajjąą ttoo:: 

– malowanie pisanek, każda
pomalowana pisanka to 1 kg
karmy dla „bezdomniaków” 

– strefa fryzjera czyli odświe-
żamy się na wiosnę (12 stoisk
groomerskich)

– wykłady z zakresu marke-
tingu zoologicznego

– konkursy na najsympatycz-
niejsze pary

zdjęcie z króliczkiem wielka-
nocnym na ściance.

ZZaapprraasszzaammyy 1177-1188 mmaarrccaa ww
ggooddzz.. 1100-1188 ((ssoobboottaa)) ii ww nniiee-
ddzziieellęę ww ggooddzz.. 1100-1177,, uull.. MMiińń-
sskkaa 6655.. WWyyjjąąttkkoowwee ddwwaa ddnnii!!
WWSSTTĘĘPP WWOOLLNNYY.. y b y

Udekoruj stół wielkanocny własnoręcznie namalowaną pisanką

Wszystko dla czworonożnego pupila

Dwa ostatnie spotkania
dotyczące projektów

Budżetu Partycypacyjnego
Organizowane spotkania to szansa, aby osobiście porozmawiać

z projektodawcami w czasie publicznych dyskusji, na które
organizujący spotkania Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza
wszystkich mieszkańców. Od końca lutego odbyło się już
kilkanaście spotkań – na dwa ostatnie ursynowscy urzędnicy
zapraszają w czwartek oraz sobotę. 

TTeerrmmiinnyy ssppoottkkaańń ddyysskkuussyyjjnnyycchh::
1155 mmaarrccaa ((cczzwwaarrtteekk)) spotkanie, w godz. 17.30-21.00
1177 mmaarrccaa ((ssoobboottaa)) spotkanie w godz. 14.00-18.00

Spotkania odbywają się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy
al. KEN 61 (metro Imielin) – sala im. J.U. Niemcewicza. Listy
projektów prezentowanych na poszczególnych spotkaniach są
dostępne na stronie internetowej www.ursynow.pl.

r e d .
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Ul. Gandhi od strony Pileckiego
i dalej w kierunku ul. Alternaty-
wy, a do niedawna jeszcze ul.

Rolnej, to krótki ale bardzo
ważny łącznik dojazdowy dla
kilku tysięcy mieszkańców za-
chodniej części osiedla Domino
oraz domów pomiędzy ul. Pła-
skowickiej i Rolną, nie posiada-
jących jednak wygodnego wjaz-
du od strony tej ulicy. 

Do tymczasowej jezdni z beto-
nowych płyt wszyscy się przy-
zwyczaili, po drodze było spo-

ro miejsc parkingowych,  i łatwy dojazd
w głąb osiedla. Jednak potrzeby inten-
syfikacji budowy zmusiły do ogranicze-
nia wygody mieszkańców.

Zgodnie z wcześniejszą infor-
macją pani Małgorzaty Gajew-
skiej, rzecznika prasowego Za-

rządu Miejskich Inwestycji Drogowych,
ul. Gandhi miała być zamknięta na
przebudowywanym odcinku od środy
14 marca. Ostatecznie termin przesu-
nięto na poniedziałek 19 marca, przy
czym zamknięty zostanie tylko wjazd
od strony ul. Pileckiego. Natomiast ca-
ły czas będzie dostępny wjazd do ul.
Gandhi od ul. Alternatywy. Umożliwi to
względnie wygodne dotarcie od strony
Pileckiego do domów w rejonie ul. Rol-
nej i dalej – do ul. Pustułeczki i Makolą-

gwy z pominięciem zazwyczaj zakorko-
wanej ul. Roentgena.   Oddanie ulicy
Gandhi do ruchu planowane jest na li-
piec 2018 r., a więc z trzymiesięcznym
opóźnieniem. Nie spowoduje to jednak
pełnej docelowej przejezdności, gdyż
odcinek od Alternatywy do Płaskowic-
kiej jest innym tematem inwestycyjnym
– związanym z budową Południowej
Obwodnicy Warszawy i realizowanym
przez firmę Astaldi. Odcinek ten jest
planowany do ukończenia w sierpniu
2020 r.

Zresztą ostatnio ruch na ul. Gan-
dhi był i tak znacznie ograni-
czony ze względu na prowa-

dzone tam prace budowlane. Ułożono
już  spory odcinek chodników, położo-
no również większą część północnego
pasma nowej jezdni i fragmenty miejsc
parkingowych. Nadal jest jednak mnó-
stwo pracy. Najbardziej newralgiczne
miejsca, czyli skrzyżowanie z ul. Alter-
natywy, rondo przy ul. Polskie Drogi i
wjazd od ul. Pileckiego są w zasadzie w
fazie wykopków. Nie rozpoczęto wyty-
czania jezdni południowej, miejsc par-
kingowych z tej strony oraz chodników
i zaplanowanych dróg dla rowerów. Pa-
trząc na budowę z lotu ptaka’,  zakres
zaawansowania prac można ocenić
obecnie na zaledwie 35 - 40%. Na do-
datek pojawiły się problemy formalne,
związane m. in. z kolizjami energetycz-
nymi, a zmrożona do niedawna ziemia
stanowiła dodatkowe utrudnienie dla
robotników. Tymczasem wszystkie pra-
ce muszą być wykonane perfekcyjnie,
ze względu na bardzo duże w przyszło-
ści obciążenie ruchem.

T rzeba pamiętać, że ul. Gandhi
w tej części będzie bardzo
ważną trasą łączącą ul. Pilec-

kiego z ul. Płaskowickiej, a dokładniej z
jednym ze zjazdów z Południowej Ob-
wodnicy Warszawy. Zgodnie z decyzja-

mi planistycznymi zjazd z POW przy
skrzyżowaniu z Płaskowickiej nie bę-
dzie posiadał możliwości skrętu w kie-
runku ul. Puławskiej, pozwalając na
jazdę tylko prosto w ul. Gandhi lub w
prawo w kierunku ul. Pileckiego.  Dla-
tego też ul. Gandhi będzie musiała przy-
jąć znaczną część ruchu tranzytowego
z POW w kierunku śródmieścia War-
szawy. Zgodnie z prognozami w godzi-
nach szczytu zarówno porannego jak i
popołudniowego, w obu kierunkach
przez ul. Gandhi w 2020 r. będzie prze-
jeżdżać łącznie średnio ok. 1600 samo-
chodów na godzinę, zaś w 2035 r. w
ciągu godziny w szczycie nawet ponad
2000 samochodów. Dodatkową zachę-
tą do wjazdu w ul. Gandhi samocho-
dów jadących ul. Płaskowickiej w kie-
runku Puławskiej będzie zwężenie do
jednego pasma Płaskowickiej tuż za
skrzyżowaniem z Gandhi. 

T rudno więc dziwić się niepo-
kojom mieszkańców domów
zlokalizowanych przy tak ru-

chliwej ulicy. Jak informował wcześniej
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogo-
wych, w związku z protestami miesz-
kańców skorygowano projekt przebu-
dowy, likwidując zatoki przy przystan-
kach autobusowych. Ma to spowodo-
wać “uspokojenie ruchu”, ponieważ au-
tobusy stojące na przystanku zabloku-
ją jedno pasmo ruchu. Pomysł ten wy-
wołuje jednak niepokój, gdyż ocenia-
jąc jako znikome oddziaływanie tego
rozwiązania na ograniczenie ruchu,
spowoduje odczuwalne utrudnienia w
przypadku przejazdu straży pożarnej
czy karetek pogotowia do pobliskiego
Szpitala Południowego. Na szczęście
jest jeszcze trochę czasu i może uda się,
przy dobrej woli wszystkich zaintere-
sowanych, znaleźć jakieś kompromiso-
we rozwiązanie komunikacyjne. Pozo-
staje więc uzbroić się w cierpliwość.

Od poniedziałku ul. Gandhi od strony Pileckiego zamknięta dla ruchu

Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość...
FOTO BOGUSŁAW LASOCKI

To wielka satysfakcja. Gdy
na przekór atakom róż-
nych politycznych cwania-
ków, na przekór błotu,
które owi cwaniacy próbu-
ją wylewać na człowieka,
dotrzymuje się słowa. Tak
po prostu. 

Kandydując do Rady Dzielnicy
Ursynów w 2014 roku, nie ukry-
wałem kim jestem i skąd się wy-
wodzę. Obiecałem, że obronię
Bazarek i dlatego wyborcy dali
mi mandat. Bazarek Na Dołku
16 marca rozpocznie działalność
w nowej, czasowej lokalizacji! 

Bazarek przenosi się na róg
Płaskowickiej i KEN. Pragnę w
tym miejscu podziękować
wszystkim tym, którzy nas
wspierali. Pani Prezes – zadanie
wykonane. Poprzez tę wymow-
ną parafrazę zwracam się do

obecnej prezes Bazarku, pani
Małgorzaty Siarkiewicz.  Będę
Was wspierał, będę wspierał z
całego serca środowisko Klien-
tów i Kupców najsławniejszego
bazaru Ursynowa. Mam nadzie-
ję, że doniesienia o znacznych
opóźnieniach w instalacji pawi-
lonów to robota złych języków.
Zarząd Stowarzyszeni Kupców
musi zrobić wszystko, by zasłu-
żyć na zaufanie .

Nie rzucam słów na wiatr. Gdy
jako radny ogłosiłem apel w
sprawie niedopuszczalnych
praktyk lobbystycznych na Ur-
synowie, wskazałem wyraźnie,
że rzekoma ochrona mieszkań-
ców okolicy ul. Polaka przed Ba-
zarkiem, to tak naprawdę walka
o coś zupełnie innego. To walka
o grunt. Obrzydliwa, zwłaszcza
w kontekście tego, co dzieje się w
Warszawie. Bazarek na róg ul.
Płaskowickiej i KEN przenosi się
legalnie, oszczerstwa rzucane
pod adresem władz dzielnicy po-
winny znaleźć finał w sądzie.
Problem w tym, że Bazarek prze-
nosi się tam na chwilę, a ktoś,
nie zdradzając swych intencji,
zwłaszcza władzom dzielnicy,
chce na tym gruncie zrobić inte-
res „na zawsze”.

Ale zostawmy to – skupmy
się na zobowiązaniach, które
ma Bazarek Na Dołku. Nie mo-
że zawieść ani mieszkańców,
ani samych kupców. To gigan-
tyczna operacja logistyczna, w
której ursynowscy lobbyści bę-
dą, nie mam co do tego naj-
mniejszych wątpliwości, wsa-
dzać kij w szprychy. Będą bloko-
wać całość inwestycji, nie tylko
na terenie byłej pętli autobuso-
wej. Powodując np. wielomie-
sięczne opóźnienia w instalacji
pawilonów.

Chcę pomóc i zrobić wszystko,
by Bazarek temu nie uległ, po-
nieważ klienci i kupcy nie daru-
ją Bazarkowi nawet najmniejszej
„zadyszki” . W lutym podjąłem
decyzję o tym, aby zrezygnować
z zarządu Stowarzyszenia Kup-
ców, nie mogę dopuścić do zaist-
nienia konfliktu interesów do-
tyczącego mojej osoby. Ale ze
względu na zobowiązania wo-
bec wyborców i właśnie dane im
słowo, sprawy Bazarku nie od-
puszczę. Bo to sprawa przyszło-
ści drobnego, lokalnego handlu,
który ktoś chce zastąpić wła-
snym interesem.

P i o t r  K a r c z e w s k i
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Jak co roku, wraz z nadej-
ściem marca przypomina-
my sobie o przykrym obo-
wiązku złożenia PIT-ów do
urzędu skarbowego. Stres
oraz wymóg znajomości
procedur biurokratycz-
nych i przepisów sprawia-
ja, że mimo różnych
usprawnień czynność ta
zawsze budzi w nas lekki
niepokój. 

Choć od pewnego czasu wie-
le spraw w skarbówce możemy
załatwić przez Internet, to jed-
nak czasem musimy odwiedzić
urząd osobiście. I tu pojawiają
się kolejne schody, albowiem je-
go siedziba zlokalizowana jest
na… Mokotowie. 

Budynek urzędu skarbowego
Warszawa-Ursynów, (z którego
usług korzysta także dzielnica
Wilanów) umiejscowiono na ul.
Wynalazek 3, w samym środku
tzw. „Mordoru”, czyli zakorko-
wanego Służewca Biznesowego.
Każdy, kto chociaż raz odwie-
dził naszą skarbówkę, wie jak
ciężko znaleźć tam wolne miej-
sce do zaparkowania! Wszystkie
trawniki i wyjazdy z uliczek gę-
sto zastawione są samochoda-
mi kierowców, którzy w biegu
między pracą a wizytą w domu
usiłują rozwikłać skomplikowa-
ne sprawy skarbowe. Na dodatek
okolica ta jest niezbyt dostępna
dla pasażerów komunikacji miej-
skiej. Z wielu obszarów Ursyno-
wa przyjazd transportem pu-
blicznym zajmuje przynajmniej
pół godziny, o ile autobus przy-
jedzie punktualnie. 

Ursynów jest trzecią najwięk-
szą dzielnicą w Warszawie, na te-
renie której zarejestrowanych jest
ponad 30 tys. podmiotów gospo-
darczych. Wielu przedsiębiorców
nie dość, że musi poświęcać spo-
ro czasu na papierkową robotę, to
dodatkowo nie może liczyć na
wygodny dojazd do skarbówki,

co sprzeczne jest z zasadą przyja-
znej administracji skarbowej. Dla-
tego nasze stowarzyszenie – PRO-
JEKT URSYNÓW – wystosowało
internetową petycję pod adresem
www.petycje.internetowe.pl,
skierowaną do Krajowej Admini-
stracji Skarbowej oraz Izby Ad-
ministracji Skarbowej z wnio-
skiem o przeniesienie skarbówki
na Ursynów. Petycję pod wska-
zanym adresem może podpisać
każdy, kto chce wesprzeć racjo-
nalny pomysł przeniesienia urzę-
du bliżej mieszkańców. Głęboko
wierzymy, że nasz nacisk przy-
niesie skutek i urzędnicy wreszcie
zrozumieją, że czas ułatwić
mieszkańcom Ursynowa życie. 

Urząd Skarbowy Warszawa-
Ursynów powstał na ul. Wynala-
zek 3 w 2010 roku, gdy zdecydo-
wano się rozdzielić siedziby mo-
kotowskiej i ursynowskiej skar-
bówki. Kilkanaście lat temu pla-
nowano zlokalizować go w bu-
dynku Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów przy al. KEN 61, jednak
ostatecznie, najprawdopodob-
niej z powodu oszczędności z
pomysłu zrezygnowano. PRO-
JEKT URSYNÓW apeluje do de-
cydentów, abyśmy wspólnymi
siłami spróbowali spełnić ten
ważny dla mieszkańców postu-
lat i żebyśmy znaleźli teren, na

którym będzie można zlokali-
zować ursynowską skarbówkę.
To kuriozalne, że tak ważny bu-
dynek, podobnie jak urząd pra-
cy, czy siedziba sądu znajdują
się poza liczącą 150 tys. miesz-
kańców dzielnicą! Dlatego za-
chęcamy Państwa do podpisa-
nia petycji pod adresem
www.petycje.internetowe.pl i
wsparcia inicjatywy. Razem nie-
jednokrotnie pokazaliśmy, że
nacisk w ważnych dla nas spra-
wach, takich jak np. zablokowa-
nie zwężenia ul. Stryjeńskich
pozwala osiągnąć zamierzony
skutek. Wierzymy, że tak będzie
i tym razem!

M a c i e j  A n t o s i u k

Dotrzymałem słowa danego wyborcom 
– Bazarek Na Dołku przetrwa

Chcemy przeniesienia skarbówki na Ursynów!
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MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: IIllee wwyyddaa-
rrzzeeńń mmiieelliiśśmmyy ww zzwwiiąązzkkuu zz ttyymm,, żżee rrookk
22001177 bbyyłł RRookkiieemm WWiissłłyy??

RROOBBEERRTT JJAANNKKOOWWSSKKII,, sseekkrreettaarrzz ggee-
nneerraallnnyy ssppoołłeecczznneeggoo KKoommiitteettuu OObbcchhoo-
ddóóww RRookkuu RRzzeekkii WWiissłłyy,, pprreezzeess FFuunnddaa-
ccjjii RRookk RRzzeekkii WWiissłłyy:: Mówimy ogólnie
tak: 550 wydarzeń na 550. rocznicę
pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Z
tego blisko 500 odnotowaliśmy w 2017,
a pozostałe już rok wcześniej. Oczywi-
ście, 550 – to nie jest liczba ścisła, tyl-
ko przybliżona. Świętowanie 550-le-
cia było sumą działań co najmniej tysią-
ca osób, które się zaangażowały w tę
inicjatywę. 

WWaasszzyymm ssuukkcceesseemm jjeesstt ddoopprroowwaaddzzee-
nniiee ddoo ookkoolliicczznnoośścciioowweejj uucchhwwaałłyy SSeejjmmuu
RRPP,, aa nnaa wwaarrsszzaawwsskkiimm ppooddwwóórrkkuu mmiięę-
ddzzyy iinnnnyymmii ddoo zzbbuuddoowwaanniiaa ww PPoorrcciiee
CCzzeerrnniiaakkoowwsskkiimm ooddttwwaarrzzaajjąącceejj hhiissttoo-
rryycczznnyy wwiizzeerruunneekk sszzkkuuttyy wwiiśśllaanneejj......

Było to jedno z fajniejszych wyda-
rzeń w Warszawie. Już wiosną szkuta
Dar Mazowsza będzie regularnie pły-
wała po wodach mazowieckich. A jeśli
Wisła pozwoli, to popłyniemy nawet
w dłuższy rejs, chociażby do Torunia na
festiwal tej rzeki. Powiem jeszcze, że w
2017 z okazji Roku Wisły odbyło się
sporo flisów. Udało się też zaprosić du-
żo więcej rodaków na samą rzekę, a
nie tylko nad jej brzegi. Ludzie się prze-
konali, jak bardzo to atrakcyjna dla
nich rzecz. 

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee bbuuddzząąccaa sseennttyymmeenn-
ttaallnnee wwssppoommnniieenniiaa sszzkkuuttaa ssttaanniiee ssiięę
wwiieellkkąą wwiiśśllaannąą aattrraakkccjjąą......

Z pewnością. Startując w różnych
konkursach grantowych. staramy się
ułożyć jak najkorzystniejszą ofertę pły-
wania po Wiśle, również tę bezpłatną.
Mamy już pierwszy konkurs rozstrzy-
gnięty i wiadomo, że szkuta wykona w
Warszawie cały cykl rejsów – z prze-
wodnikiem, z opowieściami o Wiśle, o
dawnym szkutnictwie. Dla mnie jest rze-
czą symboliczną, że szkuta została wy-
budowana w Porcie Czerniakowskim
według XVII-wiecznej dokumentacji i
wizualizacji, że budowaliśmy ją wspól-
nie z warszawiakami, że ona tak na-
prawdę powstawała na oczach ludzi,
którzy codziennie mogli przyglądać się
pracy szkutników. A szkutnicy nie ukry-
wali swojej unikalnej wiedzy, wręcz
przeciwnie - chętnie dzielili się nią z ob-
serwatorami. W efekcie szkuta zyskała
dobry odbiór u warszawiaków i na wo-
dowanie przyszło bardzo dużo fanów.
Kibicowali nam, żeby to się udało. 

II rrzzeecczzyywwiiśścciiee wwsszzyyssttkkoo ppoosszzłłoo jjaakk
ppoo mmaaśśllee??

Poszło lepiej, niż się tego spodzie-
waliśmy, choć Dar Mazowsza był dla

wszystkich eksperymentem i wielkim
wyzwaniem. Dla Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego, który przy-
znał dotację na jego budowę i w formie
grantu przekazał Muzeum Sportu i Tu-
rystyki w Warszawie, wyzwaniem by-
ła tak unikatowa i ambitna forma pro-
mocji Wisły mazowieckiej. Muzeum z
kolei musiało się odnaleźć w roli inwe-
stora a potem armatora największej na
Wiśle jednostki tradycyjnej. Stworzenie
dokumentacji technicznej i planów, na
podstawie szkiców i skromnych opi-
sów źródłowych sprzed setek lat, było
wyzwaniem dla mnie i mojego zespo-
łu projektowego. Ale to nic wobec wy-
zwania, przed jakim stanął szkutnik
ludowy, Dominik Wichman i jego lu-
dzie, do których należała budowa jed-
nostki. Fundacja Rok Rzeki Wisły od
podstaw utworzyła wokół budowy tzw.
Bindugę Warszawską, czyli insceniza-
cję miejsca, w którym odbywały się
dawniej różne prace rzemieślnicze i fli-
sackie. Przez cały sezon prowadziliśmy
tam warsztaty edukacyjne, artystycz-
ne i rzemieślnicze oraz rejsy w oparciu
o współfinansowane przez stolicę nasze
autorskie projekty. Dzięki temu jesz-
cze w trakcie budowy szkuta zyskała
ogromną popularność i jesienne rejsy
techniczne po zwodowaniu cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Nagłośnili-
śmy temat dawnej tradycji ale też prze-
kazujemy ludziom ideę, że jeśli się chce
żeglować po tej rzece, to nie trzeba cze-
kać na gwiazdkę z nieba, tylko po pro-
stu budować odpowiednie łodzie i stat-
ki. Turystykę rzeczną możemy upra-
wiać już dziś. 

AA ccoo ssiięę bbęęddzziiee ddzziiaałłoo wwookkóółł WWiissłłyy ww
ttyymm rrookkuu??

Naszą konferencję podsumowującą
nazwaliśmy „Wisła dalej płynie”. Część
działań zapoczątkowanych w roku Wi-
sły będzie się dalej odbywała – jak
choćby Festiwal Wisły we Włocławku,
w Ciechocinku, Nieszawie, Toruniu –
będzie powracać w kolejnych edycjach.
To dobra okazja, aby Wisłą przepły-
nęła większa liczba jednostek, łącząc
różne miejscowości. Powstały nowe
produkty turystyczne, na przykład ma-
poprzewodnik Wisły, bardzo przydat-
ny dla tych, którzy po raz pierwszy
chcą samodzielnie spłynąć Wisłą kaja-
kiem lub łodzią. To pakiet podstawo-
wych informacji jak się zachowywać
na Wiśle i co można na niej znaleźć,
przemierzając szlaki turystyczne, któ-
re w ubiegłym roku stały się trochę
bardziej popularne, podobnie jak pla-
że, odtwarzane teraz nad Wisłą. Oka-
zuje się bowiem, że z okazji Roku Wi-
sły społeczności nadwiślańskie po pro-

stu sobie przypomniały o dawnych
miejscach rekreacji na brzegu tej rze-
ki  i starają się je teraz animować. Tak
się na przykład stało z plażą w Smosze-
wie, gdzie dodatkowo oprócz plaży
powstały pomost, altana, plac zabaw
dla dzieci. Wzmacnia się Plaża 624 w
Jordanowie. Powstają też miejsca wi-
dokowe, ławeczki, wzdłuż Wisły wy-
znacza się szlaki turystyczne i planuje
przeprawy. Po prostu Wisłę na nowo
się odkrywa. 

AAllee ssąą ttaakkiiee mmiieejjssccaa,, ggddzziiee wwiięękksszząą
jjeeddnnoossttkkąą rraacczzeejj ttrruuddnnoo pprrzzeeppłłyynnąąćć......

To prawda. Ale Wisła nigdy nie była
rzeką łatwą. A zaniedbania i podziały w
historii dokładały swoje. Wisła była nie-
miłosiernie eksploatowana, a nie pielę-
gnowana. Brak mądrych inwestycji. A
my, społecznicy, postawiliśmy sobie za
cel pokazanie, że Wisła – oprócz trady-
cyjnej funkcji transportowej – ma rów-
nież inne walory. Historyczne, natural-
ne, turystyczne, ekologiczne. Chcemy
pokazać wielowarstwowość i wielo-
barwność Wisły, żeby nie rozmawiać o
niej głównie w kategoriach powodzi
lub w kategoriach udrożniania dla wiel-
kiej żeglugi towarowej. Oczywiście,

przez cały Rok Rzeki Wisły próbowali-
śmy budować wokół tych spraw jakiś
konsensus. Zależało nam na tym, żeby
doprowadzić do rozmowy dwóch moc-
no zwaśnionych opcji: ekologów i inwe-
storów, bo oni jakoś nie potrafią znaleźć
wspólnego języka. Rok Rzeki Wisły po-
zwolił nam w tym wypadku jedynie na
dotknięcie czubka góry lodowej. Zdaje-
my sobie sprawę, że pogodzenie tak
rozbieżnych opcji jest ani szybkie, ani
proste. Ale konieczne. 

PPooddoobbnniiee jjaakk nniiee ddaaddzząą ssiięę oodd rręękkii
nnaaddrroobbiićć wwsszzeellkkiiee zzaanniieeddbbaanniiaa wwookkóółł
WWiissłłyy......

Ano właśnie, jeszcze dużo wody w
rzece upłynie, zanim zaczniemy roz-
mawiać o niej normalnie, językiem
kompromisu. 

JJaakk mmoogglliibbyyśśmmyy ppoorróówwnnaaćć WWiissłłęę zz
RReenneemm??

Jeśli chodzi o transport, to mamy gi-
gantyczną różnicę na korzyść Renu. Ale
gdy porównujemy te dwie rzeki jako
korytarze ekologiczne i obszary natury,
swoiste skarby Europy, to właśnie Wisła
jest rzeką absolutnie wyjątkową. Obok
Loary jest rzecznym unikatem Europy
Środkowej i Zachodniej. Cudzoziemcy
przyjeżdżają do nas, żeby Wisłę podzi-
wiać. A Ren to normalny kanał żeglugo-
wy, rzeka użeglowniona, funkcjonują-
ca na dodatek w określonym od dawna
systemie transportowym. Tam nie ma
problemu z budową portów, które już
są, a logistyczna sieć lądowa jest dosto-
sowana do sieci rzecznej. Tymczasem
Wisła jeszcze trochę ponad sto lat temu
w swym centralnym biegu była przez
zaborców traktowana jako rzeka pery-
feryjna, w górnym biegu wykorzysty-
wana jako szlak całkowicie lokalny, a w
dolnym - jako szlak zewnętrzny, pro-
wadzący do Berlina, a nie na ziemie
polskie. Zgodnie z tym rozwijał się też
system transportu lądowego w Polsce.
I ten dawny podział rzeki widać do dziś. 

MMaammyy zzaatteemm dduużżoo zzaanniieeddbbaańń......
To prawda, ale wbrew pozorom je-

steśmy w stanie obrócić te zaniedba-
nia na naszą korzyść. Tylko trzeba się
dogadywać, a nie kłócić. I zrozumieć
tę rzekę.

AA ccoo ssiięę zzmmiieennii,, jjeeśśllii cchhooddzzii oo WWiissłłęę
ddllaa ssaammyycchh wwaarrsszzaawwiiaakkóóww??

W Warszawie już się dużo zmieniło.
Można nawet mówić o rewolucyjnych
zmianach. Szkuta jest rewelacją samą w
sobie, ale budują się następne jednost-
ki, które będą obsługiwać lokalne pętle
żeglugowe. Kończone są kolejne etapy
budowy bulwarów nadwiślańskich, na
które warszawiacy nadzwyczaj chętnie
wracają i to już są rojne miejsca latem.
W tym roku będą pływające przysta-
nie rzeczne. Trwa odbiór techniczny
Przystani Warszawa na Cyplu Czernia-
kowskim. Wciąż rozwija się plaże war-

szawskie. W tym roku być może będzie
otwarta kolejna – poniżej mostu Gdań-
skiego na Golędzinowie. Byłoby to jesz-
cze jedno atrakcyjne miejsce po Młoci-
nach, po plaży Żoliborz oraz plaży wa-
werskiej. 

Wzdłuż Wisły powstają świetne szla-
ki dla rowerzystów. W zeszłym roku zo-
stała otwarta ścieżka rowerowa w opar-
ciu o oś Mostu Łazienkowskiego, za-
mykająca w piękną pętlę ścieżki nad
Wisłą. Zatem polityka miasta nam
sprzyja. W roku Wisły mieliśmy sporo
wydarzeń. To się widziało i czuło, bo
przeznaczono większe środki na działa-
nia animacyjne. W tym roku nadal po-
winny być wzmacniane organizacje
prowiślane, bo to one pomagają pra-
widłowo budować aktywność nad Wi-
słą. Czekają nas też tradycyjne już fety
– jak otwarcie sezonu nad Wisłą czy
Święto Wisły, Wianki. 

AA cczzyy ttaakkiicchh sszzkkuuttnniikkóóww jjaakk WWiicchh-
mmaann mmaammyy wwiieelluu ww WWaarrsszzaawwiiee?? 

Jeśli chodzi o tuzów szkutnictwa lu-
dowego, to pewnie trzeba byłoby ich
szukać ze świecą, ale coraz więcej osób
samodzielnie przymierza się do budo-
wy tradycyjnych jednostek, małych py-
chówek wiślanych. Nawiasem mówiąc,
Wichman to nie jest żaden senior, bo to
dopiero trzydziestolatek. Oczywiście,
nie ma szkoły szkutnictwa. O uprawnie-
niach stanowią dzieła. I to różne- mamy
na przykład w Warszawie dłubankarza
– Marka Byliniaka, który objawił się
niedawno, robiąc świetne dłubanki to-
polowe - wyjątkowe, etniczne łódki jed-
noosobowe o małym zanurzeniu, ła-
twe do przewiezienia nawet na dachu
samochodu. 

Mnie cieszy, że do wizerunku współ-
czesnej Warszawy powróciła szkuta,
jak z obrazu Canaletta. I będzie wozić
turystów. Kiedyś szkuty służyły przede
wszystkim do transportu towarów. Ale
miały też pasażerów, takich jak Mikołaj
Kopernik, który zapewne tym sposo-
bem docierał z Torunia do swojej szko-
ły w Krakowie, podczas gdy jego ojciec
robił niesamowite interesy na handlu
miedzią, transportując ją Wisłą z Moraw
do Gdańska.

ZZ tteeggoo,, ccoo ppaann mmóówwii,, wwyynniikkaa,, żżee WWii-
ssłłaa zzaacczzyynnaa nnaa ppoowwrróótt ooddżżyywwaaćć ii łłąącczzyyćć
PPoollaakkóóww......

Tak, obudziła się w nas dawna tęsk-
nota do rzeki i chcemy znowu nad nią
coś robić. Sądzę, że wydarzenia zaist-
niałe w Roku Wisły utrwalą się. A do-
brze byłoby, żeby w ślad za działania-
mi społecznymi ruszył chociażby drob-
ny biznes. Bo potrzebna jest jakaś baza
finansowa. Ludziom powinno się opła-
cać działanie nad Wisłą, jak to było
dawniej, gdy od tego Wisła rzeczywi-
ście kwitła. 

R o z m a w i a ł  M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Z Robertem Jankowskim o tym, jak Wisła zaczyna wracać do łask

Kiedyś pływał Wisłą Kopernik, a dziś pływajmy my

WW ffoollddeerrzzee „„RRookk RRzzeekkii WWiissłłyy 22001177 cczzyyttaammyy::
„19 października 1466 po trzynastoletniej wojnie z

Krzyżakami został w Toruniu zawarty pokój, na mocy
którego miasta pruskie nad Wisłą, aż do jej ujścia w Gdań-
sku, weszły w skład Rzeczypospolitej. Pierwszy raz w hi-
storii cały żeglowny bieg Wisły trafił pod polskie panowa-
nie. I choć dopiero w roku 1496 król Jan Olbracht, w
przywilejach piotrkowskich, oświadczył, że „postanowi-
liśmy, aby żegluga na rzekach Królestwa naszego w górę
i w dół z wszelkiego rodzaju towarami była wolna dla lu-
dzi jakiegokolwiek stanu, zakazując wszelkie przeszkody
i cła...”, to przyjmuje się, że właśnie rok 1467 był pierw-
szym rokiem wolnej żeglugi na Wiśle. Trwający blisko
300 lat wolny spław Wisłą i rzekami jej dorzecza umoż-
liwił rozkwit gospodarczy, zwłaszcza w okresie Złotego
Wieku, czyniąc z Polski europejską potęgę polityczną,
militarną i ekonomiczną. /.../ Wisła była wtedy najważ-
niejszą rzeką świata, zaś produkty nią spławiane były
niezbędne nie tylko w Europie, ale także płynęły do świe-
żo odkrytej Ameryki.”

******
„Myśl, aby w 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu

wspólnie świętować wolność pływania po Wiśle, rzucił Ja-
rek Kałuża z Krakowa, który co roku prowadzi Królewski
Flis na Wiśle. Pomysł szybko rozrósł się do koncepcji cało-
rocznego i ogólnopolskiego święta. W 2013 powstał Spo-
łeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły.”

******
„Idea obchodów Roku Rzeki Wisły wywodzi się ze śro-

dowisk związanych z tradycyjnym żeglowaniem po Wi-
śle, uwzględniających historyczne, naturalne, kulturowe i
turystyczne walory tej rzeki. Podniosły ją organizacje po-
zarządowe i osoby działające na rzecz Wisły – w Krakowie,
Solcu nad Wisłą, Warszawie, później w Płocku, Toruniu,
Ciechocinku, Sandomierzu, Tczewie i wielu innych miejsco-
wościach. Powstała z buntu przeciwko marazmowi społecz-

nemu, jaki panował nad Wisłą, oraz z potrzeby zmian i
obrony tej pięknej rzeki. /.../ Przez dziesiątki lat ludzie
odwracali się od niej – bo nieciekawa, bo zatruta, bo zapy-
ziała, bo niebezpieczna... Jedni mieli powody, inni żyli ste-
reotypem. Zmieniamy te stereotypy. Wisła to najpiękniej-
sza duża rzeka Europy, o wspaniałej historii i znaczącej
roli państowotwórczej i kulturo-nośnej, to cenny obszar
naturalny, potencjał turystyczny i gospodarczy...”

******
MMOONNIITTOORR PPOOLLSSKKII –– DDzziieennnniikk UUrrzzęęddoowwyy RRzzeecczzyyppoossppoo-

lliitteejj PPoollsskkiieejj,, WWaarrsszzaawwaa ddnniiaa 77 lliippccaa 22001166 rr..
UUCCHHWWAAŁŁAA SSEEJJMMUU RRZZEECCZZYYPPOOSSPPOOLLIITTEEJJ PPOOLLSSKKIIEEJJ
W sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły
W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm Rzeczy-

pospolitej Polskiej oddaje hołd pokoleniom rodaków, któ-
rzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i po-
tęgę Państwa Polskiego. 

Wisła – Królowa Polskich Rzek, symbol polskości i patrio-
tyzmu – to naturalne i historyczno-kulturowe dziedzictwo.
Ta wyjątkowa rzeka, przez stulecia różnorodnie kształtowa-
na przez naturę i ludzi, wciąż jest dla nas wyzwaniem cywi-
lizacyjnym. Wymaga zrównoważonego rozwoju, przemy-
ślanej strategii oraz odważnych, dalekowzrocznych działań.”

M a r s z a ł e k  S e j m u :  M a r e k  K u c h c i ń s k i
******

„Sporo czasu i energii kosztowało nas przekonanie po-
słów, że niezależnie od opcji politycznej i wizji, jaką się
ma dla Wisły, jesteśmy Polakami i chcemy coś wspólnie
zrobić dla tej rzeki: całoroczne święto z różnorodnym
programem, podczas którego  będziemy się wzajemnie
szanować.”

Robert Jankowski, Jagoda Klim, Jarosław Kałuża – człon-
kowie delegacji Społecznego Komitetu w Sejmie RP.

UWAGA. W konkursie Centrum Turystyki Wodnej PTTK
przyznano Robertowi Jankowskiemu Nagrodę Przyjaznego
Brzegu za 2017 rok.
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We wtorek 13 marca odby-
ła się sesja Rada Dzielni-
cy, na której mieszkańcy,
radni mieli zapoznać się z
opinią prawną na temat
zasadności podziału miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego
północnej części osiedla
Stokłosy na część od Doli-
ny Służewieckiej do Beli
Bartoka (część A) oraz od
Beli Bartoka do Jastrzę-
bowskiego (część B). 

Na sesji zostali zaproszeni
przedstawiciele Biura Architek-
tury i Planowania Przestrzenne-
go (BAiPP). Na sesji nie otrzy-
maliśmy ani opinii prawnej, a je-
dynie zdawkowe pismo z BAiPP.
Na nasze obrady również nie do-
tarli goście z BAiPP. 

W efekcie Rada Dzielnicy po-
zytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Rady Warszawy zmie-
niającą uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego północnej
części osiedla Stokłosy. Na na-
sze obrady również nie dotarli
goście z BAiPP. W efekcie Rada
Dzielnicy pozytywnie zaopinio-
wała projekt uchwały Rady War-
szawy zmieniający uchwałę w
sprawie przystąpienia do spo-
rządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego północnej części osiedla
Stokłosy.

Wszystko zaczęło się 5 mar-
ca, kiedy projekt ten stanął na
obradach Komisji Architektury
i Ochrony Środowiska. Na tej
Komisji przedstawiłem radnym
moje i mieszkańców przypusz-
czenia,  co może nastąpić, jeże-
li plan miejscowy dla północnej
części osiedla Stokłosy zostanie
podzielony. Z opinii przygoto-
wanej przez mieszkankę osie-
dla Stokłosy, jednocześnie wy-
bitnego prawnika zajmującego
procedurami administracyjny-
mi, wynikało, że taki podział
może zostać wykorzystany do
podważenia zapisów tego planu
w sądzie. W podobnym duchu
wypowiadali się również praw-
nicy, którzy przygotowali mini-
opinie dla Spółdzielni. W sen-
tencji tej opinii czytamy „kwe-
stia podziału planu na dwie czę-
ści wskazuje na szereg ewentu-
alnych komplikacji, których
skutków nie można aktualnie
przewidzieć, a ocena dalszych
komplikacji winna być poprze-
dzona szczegółową analizą fak-
tyczną i prawną”. Na Komisji
podnosiłem liczne wyroki są-
dów administracyjnych, które
wskazywały, że podział planu
może być podstawą do jego
unieważnienia w sądzie. Co
ważniejsze, uważna lektura
tych wyroków wskazywała, że

jeżeli co do zasady plany mogą
być dzielone, to jednak dla są-
dów ważny jest czas takiego po-
działu oraz czy strony zostały
odpowiednio powiadomione o
tych zmianach. 

Ustawa o planowaniu prze-
strzennym jasno wskazuje, że
powodem unieważnienia
uchwały Rady Warszawy w ca-
łości lub w części może być
„istotne naruszenie zasad spo-
rządzania planu miejscowego”.
Wraz z mieszkańcami obawiali-
śmy się, że zmiana podziału te-
go planu na 2 części, a tym sa-
mym naruszenie procedury
uchwalania planów, na ich pra-

wie końcowym etapie, po
pierwszym wyłożeniu, może
nieść za sobą zbyt dużo ryzyka
prawne, które mogą być wyko-
rzystane przez osoby, które bę-
dą zainteresowane podważe-
niem zapisów tego planu. Oczy-
wiście, i tak i tak istnieje zagro-
żenie, że plan może zostać za-
skarżony przez np. właścicieli
Placu Wielkiej Przygody, któ-
rym wcale nie musi się spodo-
bać idea utworzenia tam par-
ku. Pytanie tylko, po co stronie
przeciwnej dokładać kolejnych
argumentów i powodów, dla
których mogli by skutecznie
podważać miejscowy plan. 

Na Komisji burmistrz Robert
Kempa powiedział, że omawia-
na uchwała powstała na pod-
stawie opinii prawnej, którą po-
siada miasto. Poprosiłem o jej
niezwłoczne udostępnienie, jak
również poprosiłem, aby Urząd
Dzielnicy zaprosił na sesję
przedstawicieli BAiPP, którzy
wyjaśniliby radnym i mieszkań-
com wszystkie zagadnienia
związane z tym podziałem. Po
ponad tygodniu oczekiwania,
tak jak pisałem powyżej, nie
otrzymaliśmy jednak ani jedne-
go, ani drugiego. 

Kolejnym argumentem, dla
którego tak sceptycznie pode-
szliśmy do pomysłu podziału
planu na dwie części, były roz-
mowy sprzed około roku, gdzie
przedstawiciele mieszkańców
spotykali się z przedstawiciela-
mi BAiPP. Dyrektor M. Mikos za-
pewniał, że taki podział planu
może mieć negatywne skutki.
Co takiego się stało, że po roku

miasto zmieniło zdanie i zaczę-
ło dążyć do podziału planu? To
pytanie chciałem zadać przed-
stawicielom BAiPP na wtorko-
wej sesji, ale nikt się nie pojawił
z BAiPP i pytania pozostały bez
odpowiedzi. 

Na wczorajszej sesji wszyst-
kie te fakty staraliśmy się przed-
stawić radnym i Zarządowi
Dzielnicy. W tłumaczeniu dziel-
nie wspierali mnie mieszkańcy
oraz przedstawiciele Rady Nad-
zorczej Spółdzielni. Z niezna-
nych mi powodów na sesji nie
zjawił się prezes Zarządu Spół-
dzielni „Stokłosy”, ani jego za-
stępca. Wszyscy jednym gło-
sem mówiliśmy, że jesteśmy za
jak najszybszym uchwaleniem
planu, ale z zachowaniem pro-
cedury planistycznej, której zła-
manie może być wykorzystane
przez przeciwników stworze-
nia parku na Placu Wielkiej
Przygody. 

Niestety, nie przekonaliśmy
radnych. Radni koalicji rządzą-
cej w Dzielnicy Ursynów (Plat-
forma Obywatelska, Projekt Ur-
synów) zagłosowali za podzia-
łem planu. Radni PiS, NU
wstrzymali się od głosu. Jedynie
ja i radny Leszek Lenarczyk z
Otwartego Ursynowa zagłoso-
waliśmy zgodnie z wolą miesz-
kańców, czyli przeciw podziało-
wi planu na dwie części. Na
otarcie łez radni PO zapropo-
nowali mieszkańcom, że na naj-
bliższą sesję przygotują stano-
wisko ws. przyspieszenia pro-
cedury wyłożenia części A
(Koncertowa, Symfonii, Elegij-
na, Okaryny), gdyż – jak to mo-
gliśmy przeczytać w uzasadnie-
niu do omawianej uchwały,
„analiza rozstrzygnięć złożo-
nych uwag wykazała, że zmia-
ny wynikające z uwzględnienia
uwag, powodujące konieczność
powtórzenia procedury plani-
stycznej w zakresie planowane-
go wyłożenia do publicznego
wglądu, dotyczą obszaru poło-
żonego na północ od ul. Beli
Bartoka (część A)”. Uwagi
uwzględnione, dotyczące czę-
ści południowej planu (część B
– czyli tam gdzie jest położony
Plac Wielkiej Przygody), nie wy-
magają według pana prezyden-
ta Olszewskiego powtórzenia
procedury. Jak to się mówi „pa-
pier wszystko przyjmie”. 

Obym ja, radny Leszek Lenar-
czyk, mieszkańcy i członkowie
Rady Nadzorczej Spółdzielni my-
lili się i podział tego planu nie
spowodował jego skutecznego
zaskarżenia i unieważnienia, sta-
wiając mieszkańców przed wid-
mem gęstej zabudowy Placu
Wielkiej Przygody. 

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

O t w a r t y  U r s y n ó w  

Zupełnie nie tak dawno temu,
bo na początku marca 2018 roku,
i zupełnie niedaleko, bo na war-
szawskim Ursynowie, żyli sobie
Jaś i Małgosia. Nie byli rodzeń-
stwem, ale doskonale się znali, bo
mieszkali po sąsiedzku w bloku
na Kabatach.

Jaś urodził się 30 grudnia 2011
roku. Był - jak wielu jego kolegów
- bardzo żywym chłopcem. Wprost
nie mógł usiedzieć w miejscu. Zde-
cydowanie wolał biegać za piłką
niż kreślić szlaczki na zajęciach w
przedszkolnej zerówce.

Z kolei Małgosia urodziła się 2
stycznia 2012 roku. Była spokoj-
ną dziewczynką, bardzo dojrza-
łą, jak na swój wiek. Uwielbiała
rysować i mogła godzinami prze-

siadywać przy stoliku, malując
coraz piękniejsze kwiatki, kotki i
kucyki. Małgosia uczęszczała do
tego samego przedszkola, co Jaś,
ale do grupy 5-latków.

Jaś we wrześniu miał zacząć
naukę w szkole. Jego rodzice nie-
pokoili się trochę jak ich „żywe
srebro” usiedzi w ławce i wysłu-
cha poleceń nauczyciela. Dlate-
go chętnie wybrali się na spo-
tkanie informacyjne dla rodzi-
ców przyszłych uczniów organi-
zowane przez szkołę. Na tym ze-
braniu spotkali także rodziców
Małgosi, którzy widząc jak do-
brze ich córka radzi sobie w
przedszkolu, rozważali wysła-
nie jej do szkoły. Chcieli wpraw-
dzie zapisać ją do „zerówki”
szkolnej, ale okazało się że w no-
wym roku szkolnym w ich szko-
le rejonowej zerówek nie będzie,
a nie chcieli w kolejnym roku
przenosić córki z innej szkoły.

Rodzice Jasia ucieszyli się, że
będzie on mógł chodzić do klasy
ze swoją dobrą koleżanką z po-
dwórka. W trakcie zebrania oka-
zało się jednak, że jeżeli do szko-
ły zapisanych zostanie co naj-
mniej dwudziestka dzieci 6-let-
nich, to będzie dla nich utworzo-
na osobna klasa i będą objęte pro-
gramem „Aktywny sześciolatek

w I klasie”. Wówczas Małgosia
otrzyma między innymi dodat-
kowe cztery godziny zajęć (w tym
z języka obcego), naukę bez prac
domowych, trzy posiłki dziennie,
a nawet bezpłatne bilety do ki-
na czy teatru. 

Rodzice Jasia z coraz więk-
szym rozczarowaniem słuchali
prezentacji programu dla sze-
ściolatków. Nie mogli zrozumieć
dlaczego ich syn rozpoczynając
naukę w szkole nie może liczyć
na takie udogodnienia. Pal sześć
bilety do teatru czy bidon i strój
sportowy! Ale wsparcie psycholo-
giczne w dwumiesięcznym okre-
sie adaptacji czy gwarancja na-
uki na pierwszą zmianę z pew-
nością pomogłyby Jasiowi odna-
leźć się w szkole. Rodzice Jasia
zastanawiali się: „Czy te 4 dni
(!) różnicy wieku pomiędzy na-
szymi dziećmi są aż tak istotne?
Dlaczego nasz synek nie może li-
czyć na takie samo wsparcie w
rozpoczęciu edukacji szkolnej jak
Małgosia?” Na te pytania jed-
nak nikt nie potrafił im odpo-
wiedzieć.

K a t a r z y n a  P o l a k  ( P i S )
R a d n a  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

*  E w e n t u a l n a  z b i e ż n o ś ć  o s ó b  i
z d a r z e ń  j e s t  c a ł k o w i c i e  

p r z y p a d k o w a

Efekty prac na ulicy Wioli-
nowej to kolejny niezbity
dowód na to, że oddolne
działania podejmowane
przez mieszkańców i ini-
cjatywy lokalne mają
sens. Tak oto, po licznych
głosach użytkowników tej
drogi oraz interwencji
PROJEKTU URSYNÓW,
dzielnica zdecydowała się
naprawić jej zniszczoną
nawierzchnię.

Stan, w którym Wiolinowa
przypominała bardziej po-
wierzchnię księżyca pokrytą kra-
terami, a nie osiedlową uliczkę
prowadzącą do Żłobka nr 1 na
Ursynowie, pokazywaliśmy wie-
lokrotnie na naszym profilu Fa-
cebook oraz w poprzednich arty-
kułach skierowanych do czytel-

ników Passy. Wszelkie uwagi
mieszkańców potwierdziła też
wizja lokalna przeprowadzona
przez członków naszego stowa-
rzyszenia.

Zdecydowaliśmy się wówczas
napisać interpelację do Burmi-
strza Dzielnicy Ursynów – Ro-
berta Kempy, w której zawnio-
skowaliśmy o zmiany, które mo-
głyby przyczynić się do popra-
wy bezpieczeństwa i komfortu
korzystania z tej ulicy. Interpela-
cja została złożona za pośred-
nictwem radnego PROJEKTU
URSYNÓW Kamila Orła. Sprawą
zainteresowały się wtedy lokal-
ne media.

Nie musieliśmy długo czekać
na jej efekty, ponieważ do prac
remontowych zabrano się już
pod koniec lutego. W tej chwili

cieszymy się już naprawioną na-
wierzchnią, ale to dopiero ta
część robót, która wymagała pil-
nego wykonania. Załatanie ubyt-
ków sprawi, że na powierzchni
Wiolinowej przestanie zbierać
się woda, a samochody przesta-
ną jeździć zygzakiem. Uważa-
my, że to krok w dobrym kierun-
ku i wyraz niezbędnej troski o
wszystkich użytkowników drogi,
w tym rodziców z wózkami i bar-
dzo małymi dziećmi, które trze-
ba odprowadzać do żłobka.

Jednocześnie zdajemy sobie
sprawę, że to dopiero początek
zmian, które chcielibyśmy osią-
gnąć. O pełnej poprawie wa-
runków będzie można mówić
dopiero wtedy, gdy znajdzie-
my kompleksowe rozwiązania
dla zmiany organizacji ruchu,
który – jak na drogę typowo
osiedlową – jest tam dość
znaczny. O pomstę do nieba
woła także notorycznie rozjeż-
dżane pobocze.

Jako PROJEKT URSYNÓW
cieszymy się z sukcesu miesz-
kańców i zamierzamy razem z
nimi przeprowadzić własne kon-
sultacje z mieszkańcami w tej
sprawie. Zapraszamy do śledze-
nia naszych działań i przesyła-
nia opinii!

B a r t o s z  Z a w a d z k i

Zdaniem radnego

Plac Wielkiej Przygody zagrożony?

Chwila refleksji

Jaś i Małgosia idą do szkoły

Poprawiona Wiolinowa!

W dniu 12.03.2018 (po od-
poczynku handlu w niedzielę)
pospieszyłem po codzienne za-
kupy do „swojej” Biedronki
przy ul. ZWM. Do koszyka wło-
żyłem 7 różnych produktów (w
tym najdroższy – słoik miodu
za 11.99 zł). Gdy stałem w dłu-
giej poniedziałkowej kolejce do
kasy, po głowie krążyły mi pla-
ny na bieżący tydzień. O war-
tości planowanego zakupu w
ogóle nie rozmyślałem. Kasjer-
ka szybko mnie podsumowała
i zażądała 46,59 zł.

Dalej bez zastanowienia za-
płaciłem kartą żądaną sumę. W
pewnym momencie wielkość tej
zapłaty zastanowiła mnie. Sta-
nąłem grzecznie z boczku i się-
gnąłem po paragony. Szybko do-
strzegłem jednoznacznie zawy-
żony rachunek o 11,99 zł (słoik
miodu). Wróciłem do kasy i zażą-
dałem ponownego przeliczenia!
Kasjerka nic nie dostrzegła, więc
wskazałem jej zawyżenie warto-
ści mojego zakupu o 11,99 zł (po-
liczone DWA słoiki miodu za-
miast jednego).

Kasjerka – traktując to jako zwy-
kły błąd ludzki – oświadczyła, że
DOSTANĘ zwrot. Ale tej operacji ale
musi dokonać pani kierownik którą
wezwała do kasy nr1 Ja czekałem
głównie na jakieś ludzkie – PRZE-
PRASZAM. Daremnie! Moje żądanie
p. kierownik skwitowała: „nie mam
o czym z panem rozmawiać”...

A ja mam.
Ile takich „ludzkich pomyłek”

w tej Biedronce (i innych w kraju)
ma miejsce każdego dnia?

Z poważaniem dla Redakcji
Sławomir Litwin

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

Jeden słoik miodu to nie dwa...



1 1

Droga do  Niepodległości –  marzec 1918 roku

Walka o Polskę w Nowym Jorku, Warszawie i Wilnie

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

Ważne nazwiska tego okresu:
Dowbor-Muśnicki, Haller, Pade-
rewski, Daszyński, Foch, Lenin.
Rodzi się Ludowa Republika
Ukrainy; epidemia hiszpanki;
chłopi wściekli na panów; w
Warszawie działa klub sporto-
wy Polonia, powstają pierwsze
zawodowe kabarety... 

11 mmaarrccaa
- Mobilizacyjna odezwa Dowództwa

I Korpusu Wojska Polskiego na Wscho-
dzie do byłych żołnierzy  i ludności pol-
skiej wzywająca do stawania pod broń
żołnierzy do lat 40, ludności cywilnej od
lat 17 do 25 w Bobrujsku.

- Według informacji Jana Gawroń-
skiego z Łucka, „Chłopi Wołynia  wszy-
scy obficie uzbrojeni  strzelają do Niem-
ców zza płota tak, że wybili  pierwsze
niedoświadczone jeszcze pododdziały
. To się nazywa w gazetach „ owacyjne
witanie przez ludność”. Niemcy szuka-
ją  daremnie Ukrainy i Ukraińców i moc-
no się zastanawiają. Spotykają tylko
rozpasane chłopstwo, uciekające, gdy
tylko jest mowa  o wstępowaniu do for-
mującego się wojska, które ma chwaleb-
nie stwierdzić o istnieniu  nowo powsta-
jącej Ojczyzny – Ukrainy u boku cesar-
skich Niemiec.

- W początkach marca ukazuje się
list Polskiego Episkopatu  do Stolicy
Apostolskiej w sprawie Chełmszczyzny
i Podlasia , w którym polscy biskupi
przypominają o dominacji ludności ka-
tolickiej na tych terenach i prześladowa-
nia unitów przez rząd rosyjski oraz
wspierającej go hierarchii rosyjskiego
prawosławia.  

22 mmaarrccaa  
- Uroczysta deklaracja przedstawi-

cieli  państw Ententy w Jassach w spra-
wie uznania niepodległości Polski, jej
zjednoczenia i pomocy w jej odbudo-
wie.

- Przybycie z Jelni do Bobrujska 3.
dywizji gen. Iwaszkiewicza w pełnym
uzbrojeniu z taborem 2000 podwód.

33 mmaarrccaa 
- Podpisanie traktatu pokojowego

przez bolszewików w Brześciu bez roko-
wań dla zadokumentowania przemocy.
Wojska niemieckie rozpoczynają szyb-
ki marsz w głąb Rosji.

Art. VI traktatu stanowił: „Rosja zo-
bowiązuje się zawrzeć niezwłocznie po-
kój z Ludową Republiką Ukraińską  i
uznać traktat  pokoju zawarty przez to
państwo  z państwami Czwórprzymie-
rza. Wojska rosyjskie i rosyjska Czer-
wona Gwardia  opuszczą niezwłocznie
terytorium Ukrainy. Rosja zaprzestanie
wszelkiej agitacji oraz propagandy
przeciwko rządowi lub  instytucjom pu-
blicznym Ludowej Republiki Ukrainy.
Wojska rosyjskie oraz rosyjska Czerwo-
na Gwardia  opuszczą niezwłocznie
także Estonię i Inflanty...Finlandię i Wy-
spy Alandzkie, a flota rosyjska  i morskie
siły zbrojne – fińskie porty” .         

- Wojska austriackie  zajmują Cho-
cim, Kamieniec Podolski i obejmują Po-
dole w posiadanie. Niemcy posuwając
się na Psków. 

- Dowództwo i oficerowie 3. pułku
Ułanów Krechowieckich w Dukorze
uchwala rezolucję o kontynuowaniu
walki z Niemcami i podjęciu starań
zmierzających do dostania się na front
zachodni. Rezolucja podkreślała brak
wiary w odbudowę wolnej Polski przy
boku Niemiec.

- Na wiecu Polonii Amerykańskiej w
Chicago uchwalono m. in: „  Zjedno-
czona Polska  oznacza zjednoczenie
wszystkich polskich terytoriów, w któ-
rych pomimo  140-letniego, bezwzględ-
nego prześladowania, konfiskat, wy-

dziedziczeń, kolonizacji, większość na-
rodu pozostaje  jeszcze polską. Dostęp
do morza oznacza zajęcie przez nas
Gdańska  naszego narodowego i histo-
rycznego portu.”

- Ignacy Paderewski, w przemówie-
niu  w czasie manifestacji, zorganizo-
wanej przez National Security League
i Wydział Narodowy Polski, podkre-
śla: „ Rządy alianckie i rząd Stanów
Zjednoczonych uznały nasz Komitet
Narodowy Polski  jako urzędową pol-
ską organizację. Jesteśmy  wdzięczni
rządom alianckim, a szczególnie te-
mu wspaniałemu  i najbardziej ludz-
kiemu  waszemu rządowi  za pozwole-
nie przemawiania nam w polskiej spra-
wie, jako obrońcom spraw polskich
przed najwyższym sądem  cywilizo-
wanych narodów”. 

44 mmaarrccaa
- Deklaracja Naczelnej Rady Polskiej

Siły Zbrojnej  na Wschodzie(Kijów) w
sprawie podporządkowania się władzy
i rozkazom Rady Regencyjnej. 

- Rada Regencyjna zostaje zawiado-
miona oficjalnie  przez rząd austriacki,
że Polski Korpus Posiłkowy, powstały
po rozwiązaniu Legionów, został roz-
wiązany. Będzie śledztwo  i sąd  nad
winnymi. Rada wysyła  petycję  do ce-
sarza Karola o ułaskawienie areszto-
wanych  legionistów. 

55 mmaarrccaa
- W Warszawie wybucha strajk ro-

botników Warsztatów Kolei Wiedeń-
sko-Nadwiślańskiej, Terespolskiej i Ka-
liskiej. 

Przy rosnącym bezrobociu , drożyź-
nie, gwałtownie pogarsza się stan zdro-
wotny ludności robotniczej i chałupni-
czej, którą dziesiątkują gruźlica, cho-
roby weneryczne i hiszpanka (niezna-
ny rodzaj grypy). 

66 mmaarrccaa 
- Rada Regencyjna  w piśmie do do-

wódcy I Korpusu Polskiego  gen Jó-
zefa Dowbora-Muśnickiego informu-
je go, że Naczelna Rada Polskiej Siły
Zbrojnej (płk Andrzej Tupalski i por.
Władysław Raczkiewicz) oświadczy-
li, „ że się poddają pod władzę i rozka-
zy  Rady Regencyjnej najwyższej wła-
dzy  państwowej w powstającym pań-
stwie polskim”.

77 mmaarrccaa
- Pod groźbą i ultimatum austriac-

kiego ministra Ottokara Czernina - oba-
lenia dynastii, rząd rumuński podpisu-
je w Bukareszcie pokój z państwami
centralnymi.

88 mmaarrccaa
- W Warszawie umiera Tadeusz Ko-

rzon (ur. 9 listopada 1839 r. w Mińsku
Litewskim), uczestnik manifestacji pa-
triotycznych w Kownie, skazany na ka-
rę śmierci w 1862 r. za „ projekt natych-
miastowego uwłaszczenia włościan”;
po rewizji wyroku skazany na 5 lat Sy-
biru; od 1897 r. dyrektor Biblioteki Or-
dynacji Zamoyskich; wykładowca To-
warzystwa Kursów Naukowych. 

99 mmaarrccaa
- Walka polskich oddziałów ochotni-

czych płk Stanisława  Skrzyńskiego w
Odessie w obronie miasta przed bol-
szewikami. Miasto wyraża wdzięczność
Polakom za obronę prze terrorem ko-
munistycznym. 

1100 mmaarrccaa
- Odezwa Komitetu Wykonawczego

Polskich Wojsk Frontu Rumuńskiego z
wezwaniem do połączenia wszystkich
korpusów i oddziałów polskich w Rosji,
dokonania przemarszu przez Ukrainę
za Dniepr i podjęcia walki z Niemcami.
Odezwa jest wydana w Sorokach w
związku z przybyciem II Brygady Le-
gionów gen Józefa Hallera. 

1133 mmaarrccaa   
- Koalicja ogłasza protest  przeciwko

wymuszonemu  na Rosji  traktatowi po-
kojowemu i gorąco ubolewa nad losem
Polski. Prezydent Wilson wyraża szcze-
rą sympatię dla narodu rosyjskiego  w
owej chwili, w której potęga niemiecka
wtargnęła do  kraju z zamiarem realiza-
cji  własnych  celów, sprzecznych  z ce-
lami  narodu rosyjskiego.

- W Finlandii wybuchają walki zbroj-
ne z komunistami stanowiące począ-
tek krwawej  wojny domowej. 

- W Rosji Rada Komisarzy Ludo-
wych, na czele z Leninem, przenosi się
do Moskwy. 

1144 mmaarrccaa
- Wojska niemieckie i austriackie

wkraczają do  Odessy, zajmując po dro-
dze  miejscowości wzdłuż linii kolejo-
wych. W kraju rozboje i grabieże. Chło-
pi, rozwścieczeni najazdem obcych, szu-
kających zboża  – widzą w „panach”

odpowiedzialnych za okupację i doko-
nują w brutalny sposób likwidacji dwo-
rów.       

1199 mmaarrccaa
- W „Kalendarium życia Józefa Pił-

sudskiego”  ( W-wa 1998 Tom I, s. 591)
czytamy w dniu jego imienin, że wy-
słano manifestacyjnie  życzenia do Mag-
deburga ,,które zresztą nigdy  nie doszły
do adresata”. 

2200 mmaarrccaa 
- Kończą się obrady  XIV Zjazdu PPSD

w Krakowie, na którym czołowi działa-
cze tej partii – Ignacy Daszyński, Her-
man Diamand, Zygmunt Marek – wy-
stępują z rezolucją  mówiącą, że dąże-
niem PPSD wraz z socjalistami polski-
mi  pozostałych zaborów i stronnictwa-
mi liberalno-demokratycznymi  jest dą-
żenie do odbudowy niepodległego pań-
stwa polskiego. 

Na Zjeździe zwycięża koncepcja Da-
szyńskiego - „konsolidacji demokratycz-
nej”.

- W tym  czasie,  w trakcie dyskusji w
kierownictwie PPS-Lewicy, sugerują-
cym zjednoczenie z SDKPiL,  powstaje
silna „Opozycja Robotnicza” pod wo-
dzą członka CKR Antoniego Szczerkow-
skiego. 

- W Moskwie powstaje Rewolucyjny
Czerwony Pułk Warszawski pod do-
wództwem Stefana Żbikowskiego. Na
komisarza politycznego pułku wyzna-
czony zostaje Władysław Ścibor. Istnie-
je duża dezercja żołnierzy pułku, którzy
nie chcieli poddawać się brutalnej in-
doktrynacji komunistycznej,  uprawia-
nej przez jego komisarzy.

- Zatwierdzenie przez ministra spraw
zagranicznych Francji Stephena Picho-
na układu między Komitetem Narodo-
wym Polskim a Prezesem Słowiańskiej
Komisji Wojskowej Doummerem i gen.
Archinardem w sprawie organizacji Ar-
mii Polskiej we Francji.

2211 mmaarrccaa
- Sukcesy ofensywy niemieckiej na

froncie francuskim. 192 dywizje nie-
mieckie  (3,5 mln żołnierzy) i 6000 ar-
mat niszczą V armię brytyjską pod
Amiens. Dzięki kontrakcji dywizji fran-
cuskich Niemcom nie udaje się „wyrzu-
cić Anglików do morza”. 

2222 mmaarrccaa
- Ignacy Paderewski w przemówie-

niu  na Ratuszu Nowego Jorku z oka-
zji przyjęcia Wojskowej Misji Armii Pol-
skiej we Francji pod kierownictwem
mjr Józefa Kozłowskiego,  podkreśla:
„ Gdziekolwiek tu są Polacy, pójdą
oni...  ze Stanami Zjednoczonymi i
wiernie stać będą  przy prezydencie
Wilsonie.”   

- Represje Niemców w stosunku do
Korpusu gen Józefa Dowbora-Muśnic-
kiego  w Bobrujsku. W imieniu do-
wództwa frontu niemieckiego  przy-
bywa mjr Wulfen  z liczną asystą woj-
skową i zawiadamia o pozbawieniu Ra-
dy Regencyjnej praw decydowania o
losach wojska polskiego na Wschodzie
oraz o decyzji  zdemobilizowania Kor-
pusu. Podyktowane są nowe warunki
umowy, anulujące dotychczasowy
układ wspólnej okupacji Białorusi.

- Jan Kanty Steczkowski podejmuje
się utworzenia gabinetu Rady Regencyj-
nej, zaakceptowanego przez Berlin i

Wiedeń oraz część warszawskich partii
politycznych. 

2233 mmaarrccaa
- Patent cesarza Wilhelma  o uznaniu

niepodległego państwa litewskiego. Pa-
tent zostaje wydany w wyniku  cało-
rocznych zabiegów działaczy litewskich
i złożony  na ręce gen Ludendorffa.

2244 mmaarrccaa
- Gen Ferdinand Foch z własnej inicja-

tywy przejmuje  naczelne dowództwo i
pod Doullens przystępuje do organizo-
wania  obrony najważniejszego punktu
frontu, koordynując działania dywizji
francuskich z brytyjskimi.

2255 mmaarrccaa
- Białoruski Komitet Narodowy  pro-

klamuje niepodległość  Białorusi.
- Na zjeździe galicyjskich partii ukra-

ińskich we Lwowie podejmuje się
uchwałę o utworzeniu  Ukraińskiej Or-
ganizacji Bojowej i służącego jej Fundu-
szu  Obrony Narodowej.  

- Wyruszenie z Sorok  za Dniepr II
Korpusu Wojska Polskiego na Wscho-
dzie, w składzie Korpusu znajduje się
II Brygada Legionów gen Jozefa Hal-
lera. Korpus  napotyka na Ukrainie
na wojska  austriackie. W Olgopolu
podczas obrad dowództwa i żołnie-
rzy  zapada uchwała  o nawiązaniu
pertraktacji  z Austriakami i Niemca-
mi, proponującymi podporządkowa-
nia się ich władzy. Dotychczasowy do-
wódca II Korpusu gen. Jan Stankie-
wicz  – z garstką żołnierzy  – na znak
protestu opuszcza szeregi Korpusu,
udając się w kierunku Kijowa, przeka-
zując dowództwo nad  Korpusem gen.
J. Hallerowi. 

- Uchwała Rady Miejskiej Paryża  w
sprawie ofiarowania pułkowi  z Armii
Polskiej we Francji sztandaru, aby „
uznać  męstwo Polaków z Europy i
Ameryki  w walkach o sprawę honoru,
sprawiedliwości i prawa”

2266 mmaarrccaa
- Przekazanie  przez Radę Wojenną w

Doullens naczelnego dowództwa gen.
Fochowi, który mógł koordynować
działania wszystkich dywizji alianckich
na froncie francuskim.

- Mianowanie brygadiera Józefa Hal-
lera dowódcą II Korpusu Polskiego .
Prezes Rady Korpusu Bobicki, po prze-
kazaniu dowództwa Hallerowi,  roz-
wiązuje Radę,  przekazując  posiadane
fundusze do skarbca Korpusu. 

2288 mmaarrccaa
- Piotr Drzewicki – pierwszy bur-

mistrz Warszawy, zastępujący prezy-
denta, księcia Zdzisława Lubomirskie-
go, wybitny społecznik i przemysłowiec,
działacz Towarzystw Kursów  Nauko-
wych, zasłużony w rozwoju szkolnic-
twa warszawskiego wszystkich jego
szczebli, a przede wszystkim szerokiej
akcji charytatywnej – przyjmuje oficjal-
nie stanowisko Prezydenta Miasta Sto-
łecznego Warszawy. 

- Dochodzi do rozmów między stro-
ną litewską, którą reprezentują Stepo-
nas Kairys, Jurgis Sulys i Jonas Vileisis,
a stroną polską – w osobach: prezesa
Komitetu Polskiego Mariana Broela-
-Platera, Witolda Abramowicza, Zyg-
munta Jundziłła, Stanisława Krzyża-
nowskiego i Konrada Niedziałkowskie-
go. Litwini przedstawiają propozycję
wspólnego budowania państwa litew-
skiego. Polacy nie wyrażają zgody na
włączenie do tego państwa Wilna – „ko-
lebki polskiej kultury i polskiego życia
na północnym-wschodzie”.

- W liście pożegnalnym z Nowego
Jorku Wacław Gąsiorowski, prezes
Związku Sokołów Polskich we Fran-
cji, pisze do Związku Sokołów Polskich
w Ameryce zaznaczając: „ Wasz Zwią-
zek   może poszczyć się  nie tylko zapo-
biegliwością obywatelską, nie tylko
gotowaniem się do czynu , lecz i czy-
nem samym.”    

- II Korpus pod dowództwem gen J.
Hallera przekracza Bug i maszeruje w
kierunku Humania,  miejscowości  zna-
nej z dokonania wielkiej rzezi przez
zbuntowane chłopstwo  na polskiej
szlachcie i Żydach w czasie Konfedera-
cji Barskiej, przypominanej z piety-
zmem  w 150.rocznicę jej wybuchu    

3300 mmaarrccaa
- Pierwszy sukces gen Ferdinanda Fo-

cha  na stanowisku naczelnego wodza
armii alianckich . Pochód armii nie-
mieckiej zostaje powstrzymany poprzez
należytą koordynację działań dywizji
francuskich z dywizjami brytyjskimi.

- Na czele wszystkich armii niemiec-
kich staje cesarz Wilhelm. W opinii
księżnej Marii Zdzisławowej Lubomir-
skiej mieszkańcy Berlina nie czytali pla-
katów o zwycięstwach. „Umęczony na-
ród, syty zwycięstw, życzy chleba i po-
koju. Niedostatek w mieście dotkliwy i
chyba nie znała historia tak głodnego
zwycięzcy”. (Pamiętniki księżnej Marii
Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-1918,
Poznań1998, s. 622)

3311mmaarrccaa
- W Warszawie powstaje Związek Au-

torów i Kompozytorów  Scenicznych z
inicjatywy Stanisława Ossoryi-Brocho-
ckiego, założyciela  pierwszego w War-
szawie zawodowego kabaretu „ Miraż”.
Obok niego działa Teatr Nowoczesny,
„Bi-ba–bo”, „Chochoł i „Czarny Kot”.

W teatrach z malejącą publicznością,
co było rezultatem wojennej pauperyza-
cji, wielkim uznaniem publiczności war-
szawskiej cieszą się: Mieczysław Fren-
kiel, Ludwik  Solski, Józef Kotarbiński,
Jerzy Leszczyński, Kazimierz Junosza-
-Stępowski i Józef Węgrzyn. Do gwiazd
scen warszawskich należą: Janina Szy-
liżanka, Honorata Leszczyńska, Maria
Mrozińska, Janina Korolewicz-Wayd-
owa i Maria Dulębianka. W życiu mu-
zycznym – obok Filharmonii – istotną
rolę odgrywają chóry „Harfa”i „Lutnia”
oraz chóry parafialne, związków zawo-
dowych  i uczelni. W sporcie dominuje
Klub Sportowy „Polonia”, wydający
dwutygodnik „Echo”. Wszystkie liczą-
ce się partie  polityczne mają swoje
dzienniki. Najbardziej popularny jest
„Kurier Warszawski” o orientacji chrze-
ścijańsko-demokratycznej, a  w języku
jidisz  „Hajnt” i „Moment”

F o t o  w i k i p e d i a
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Piórem Derkacza

Wykluczanie za pomocą kluczy
Ciekawy sposób protestowania mają Słowacy. Nie buczenie, nie gwizdanie, ale zbiorowe po-

trząsanie pękiem kluczy. W ten sposób wykluczyli już ministra kultury i ministra spraw wewnętrz-
nych. W Polsce w latach 70- tych, klucz, a właściwie  kluczyk, odgrywał też  ważną rolę. Do klu-
bu studenckiego przychodził  facet i machał kluczykiem samochodowym z breloczkiem. Był to
tak zwany podryw na „furę i skórę”. Zdarzało się, że zamiast porządnej „fury”, której znaczek
był na breloczku, pod klubem stała „Syrenka” albo „Trabant”. Pamiętajmy, że zwykły klucz, ma
funkcję otwierania i zamykania, o czym przypominają nam Słowacy.

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

T rzeci miesiąc roku wyborczego, a pan Tadek ani słowa w swoim felieto-
nie o jesiennych wyborach samorządowych. A przecież dla przeciętne-
go warszawiaka  samorząd terytorialny to sprawa kluczowa, bo bliski jest

ciału niczym koszula. Tam rozstrzygają się kwestie egzystencjalne i choć, Bo-
giem a prawdą, rady oraz władze dzielnic zostały w dużym stopniu ubezwłasno-
wolnione przez zapisy w statucie Warszawy, to jednak wspomniane wyżej gremia mają duży wpływ
na codzienne życie i rozwój dzielnicy. Powiadają, że obrotna gospodyni z przysłowiowego gówna
bat ukręci, a kiepskiej baletnicy przeszkadza i rąbek od spódnicy. To prawda, którą łacno można prze-
łożyć na samorząd. Burmistrz jednej z dzielnic radzi sobie doskonale, potrafi zdobywać środki in-
westycje i działać na dużą skalę. Natomiast burmistrz dzielnicy sąsiedniej ogranicza się do admi-
nistrowania, i to bynajmniej nie podręcznikowego. Chodzi o Ursynów i Mokotów. 

Robert Kempa, włodarz Ursynowa, to człek bardzo pracowity. Ponoć można zastać go w robocie na-
wet późnym wieczorem. Nie sprawdzałem, ale to może być prawda. Pracowitość procentuje – na Ur-
synowie powstają nowe domy kultury (jeden na Zielonym Ursynowie już funkcjonuje, drugi na zaple-
czu urzędu dzielnicy w budowie), przedszkola, boiska szkolne oraz nowe arterie komunikacyjne, jak
na przykład ulica Rosnowskiego łącząca Ursynów z Wilanowem. Obecnie Kempa i jego drużyna moc-
no zaangażowali się w budowę kolejnego połączenia tych dwóch dzielnic – ul. Ciszewskiego Bis. 

A na sąsiednim Mokotowie? Nic się nie dzieje... Nic. Po prostu brak akcji jest, jak powiedziałby
niezapomniany inż. Mamoń z kultowego “Rejsu” Marka Piwowskiego, nomen omen – mokotowia-
nina. Największa dzielnica Warszawy to w porównaniu z Ursynowem cienki Bolek. Na każdym po-
lu. Owszem, włożyć 250 tys. z publicznej kasy w modernizację objętej roszczeniem kamienicy, by
zrobić dobrze spadkobiercom byłego właściciela, to tak. Ale na przykład zamontowanie dwunastu
słupków uniemożliwiających wjazd na Skwer im. Antoniego Słonimskiego samochodów dostaw-
czych, które dewastują tę zieloną wysepkę – perełkę, to dla burmistrza Bogdana Olesińskiego i je-
go podwładnych poważny problem. Problem był zgłaszany przez mieszkańców jesienią na sesji mo-
kotowskiej rady. Minęło pół roku bez żadnej reakcji ze strony urzędu. Wandalom w to graj, ostat-
nio dwa samochody dostawcze już nie tylko wjechały bezprawnie na skwer, ale parkowały tam od
wczesnego popołudnia do późnego wieczora. Wielokrotnie monitowana straż miejska jechała do
interwencji około sześciu godzin. Czy w końcu dotarli na miejsce i napełnili kierowców – wandali
bojaźnią bożą za pomocą bloczka mandatowego, nie wiadomo. 

T o ledwie jeden z przykładów lenistwa członków zarządu dzielnicy Mokotów. Przykładów
nieudolności mokotowskich włodarzy jest dużo więcej i podam je do wiadomości publicz-
nej w kolejnych publikacjach na łamach “Passy”. Mając tak kiepskich gospodarzy, trudno

się dziwić, że grupka okolicznych mieszkańców nie mogąc dłużej patrzeć na dewastację urządzo-
nego za ciężkie publiczne pieniądze zielonego skweru wzięła sprawy we własne ręce. Dowiedzia-
łem się, że opracowano obywatelski pomysł, który ma skuteczne uniemożliwić zmotoryzowanym
wandalom wjazd na teren parkowy. Nie dziwię się społecznemu zrywowi. Zbliżają się wiosna i la-
to, kiedy w zlokalizowanym na skwerze kinie “Iluzjon” organizowane są różnego rodzaju spędy wy-
magające kateringu. Jesienią poinformowano burmistrza Olesińskiego, że podczas jednego ze spę-
dów parkowało na chronionym prawem terenie zielonym aż sześć dostawczych samochodów! Do-
łączono szereg fotografii dokumentujących ten fakt. Nie zrobiło to na Olesińskim żadnego wraże-
nia. Mokotowski urząd ograniczył się do wysłania zdesperowanym mieszkańcom lakonicznego pi-

sma, w którym uprzejmie doniósł,
że “sprawę przekazano do zarzą-
du zieleni miejskiej”. Rączki umy-
te, niczym u Piłata Poncjusza.
Można powiedzieć, że Mokotów
ma burmistrza jak ta – la – la. 

Jestem z urodzenia mokotowia-
ninem, ale od wielu lat mam ści-
ślejsze związki z Ursynowem,

gdzie w latach 60. jeździłem rowerem z moim psem “Gangsterem” na zające. Zbliżają się wybory i
powoli kombinuję, które z ugrupowań obywatelskich funkcjonujących na terenie dzielnicy należy naj-
mocniej poprzeć. Wspólnie z kolegami z redakcji wychodzimy bowiem z założenia, że najniższy szcze-
bel samorządu powinien być wolny od oszalałego partyjniactwa. Nie znaczy to oczywiście, że z rad
dzielnic należy wyrugować przedstawicieli partii politycznych. Byłoby to zresztą niemożliwe. Jed-
nakowoż nasze redakcyjne stanowisko jest takie, że dzielnicowy samorząd nie może być zdomino-
wany przez partie. Sejm, Senat, sejmiki wojewódzkie tak, ponieważ są to wybory stricte polityczne,
natomiast gminy i dzielnice – nie. W 2010 r. poparliśmy niepartyjne ugrupowanie “Nasz Ursynów”
– na tyle skutecznie, że przez cztery lata NU wspólnie z PiS rządził dzielnicą. Chyba nie najgorzej.

N iestety, z tamtego NU pozostało wspomnienie. Większość działaczy odeszła, trzech stworzy-
ło stowarzyszenie pod nazwą “Otwarty Ursynów”. Z podsłuchów wynika, że wyborcza
współpraca pomiędzy tymi dwoma ugrupowaniami jest wykluczona. Czy jako nowy byt OU

będzie się liczył w wyborczym starciu z dwoma partyjnymi potęgami PiS i PO? A przecież własne listy
wystawią także SLD i Nowoczesna, które, choć słabsze od dwóch hegemonów, sroce spod ogona nie wy-
padły. Podobne pytanie można sformułować pod adresem dwóch kolejnych ugrupowań obywatelskich
– Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa oraz Projektu Ursynów. To byłaby trzecia i czwarta lista wybor-
cza z Ursynowem w nazwie. Nie za dużo tego?  Moim zdaniem zdecydowanie za dużo. Przeciętny ur-
synowski wyborca będzie zdezorientowany, a to może być gwóźdź do wyborczej trumny bezpartyjnych. 

Rozdrobnienie jest symbolem klęski. Pamiętamy lata 90. i pierwszą dekadę XXI w., kiedy prawi-
cowe kanapy zaliczały porażkę za porażką. Kiedy jednak zjednoczyły się i wystąpiły pod wspólną
flagą wpierw AWS, a ostatnio PiS – od razu wzięły w państwie wszystko. Gdyby cztery ursynow-
skie ugrupowania niepartyjne stworzyły jeden wspólny koalicyjny komitet pod nazwą na przykład
“Bezpartyjni dla Ursynowa” (z nazwami własnymi w tle) mogłyby mocno namieszać w jesiennych
wyborach, a nawet wziąć władzę w dzielnicy. Ale tak się nie stanie. Przeszkodą są wzajemne ani-
mozje i osobiste ambicje liderów. “Projekt Ursynów” powstał w wyniku podziału “Inicjatywy Miesz-
kańców Ursynowa” i trudno prognozować, że liderzy obu tych stowarzyszeń zdecydują się na wy-
borczy alians. “Otwarty Ursynów”, który wykluł się z “Naszego Ursynowa”, uważa go za wydmusz-
kę, mimo że w świadomości mieszkańców dzielnicy bardziej zakorzeniona jest nazwa “Nasz Ursy-
nów”. Markę buduje się latami, o czym  ursynowscy liderzy powinni pamiętać. Każdy z nich tkwi
jednakowoż w błogim przekonaniu, że wyborcy pędem polecą głosować właśnie na jego organiza-
cję. Oby panowie liderzy srodze się nie pomylili. Wszak system liczenia głosów wg d’Hondta jest bez-
litosny dla małych ugrupowań i nadzwyczaj łaskawy dla dużych partii i koalicji.

Z moich obserwacji wynika, że najprężniej działa stowarzyszenie “Projekt Ursynów”. Tamtejsi dzia-
łacze są na Ursynowie najbardziej widoczni – organizują dyżury, happeningi, punkty informacyj-
ne, czwartkowe spotkania z mieszkańcami w “Costa Caffe” na Wańkowicza pod 1, zbiórki żywno-
ści dla bezdomnych, szkolenia z Budżetu Partycypacyjnego etc. PU ma także fajną stronę interne-
tową. Natomiast “Otwarty Ursynów” może pochwalić się wyjątkowo pracowitymi liderami, a pra-
cowitość, jak pisałem wyżej, owocuje sukcesami. Strona internetowa równie ciekawa jak PU i kil-
ka równie ciekawych inicjatyw społecznych na koncie. Odnoszę jednak wrażenie, iż OU posiada znacz-
nie skromniejsze zaplecze organizacyjne. 

P oprzez zamieszczanie na naszych łamach przysyłanych do redakcji apeli do mieszkańców,
postulatów, listów otwartych, protestów, czy autorskich projektów “Passa” daje wsparcie
każdemu stowarzyszeniu działającemu na terenie południowej Warszawy. Wspieranie

inicjatyw obywatelskich bowiem to jeden z priorytetów naszej gazety. Również w wyborach ̀ 2018
będziemy kibicować komitetom niepartyjnym. Osobiście nie mam żadnego interesu w zachęcaniu
liderów czterech “Ursynowów” do zorganizowania ursynowskiego “okrągłego stołu” i stworzenia
wspólnej listy wyborczej. Róbta co chceta – to wasz problem, nie mój. Ale szkoda byłoby zmarno-
trawić posiadany potencjał, który wcale nie jest mały. 

W 2010 r. stowarzyszenie “Nasz Ursynów” pokazało, że można ograć partie polityczne i wziąć wła-
dzę w dzielnicy. Ale wtedy NU był jedynym ugrupowaniem obywatelskim i wyborca dokładnie wiedział
na kogo głosować. Jeśli zmusi się go do wykonywania karkołomnych ruchów przy urnie i błądzenia dłu-
gopisem pomiędzy Naszym, Projektem, Otwartym, IMU, czy jeszcze innym Ursynowem, który zapew-
ne narodzi się przed wyborami, zirytowany wyborca może zagłosować na... PO bądź PiS. Co wtedy?
Wtedy polecę w swoim felietonie Wyspiańskim: “Miałeś, chamie, złoty róg... został ci się ino sznur”. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Obywatelski punkt widzenia

„Przykładów nieudolności 
mokotowskich włodarzy jest 
dużo więcej i  podam je do wia-
domości publicznej w kolejnych 
publikacjach na łamach Passy”

N iedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Ogromna
ilość tulipanów, które pojawiły się z tej okazji w sklepach i na ulicznych
kramach, przypominała o konieczności obdarowania przedstawicie-

lek płci pięknej choćby symbolicznym kwiatkiem. Nawiasem mówiąc, nawet ca-
łe naręcza kwiatów nie są w stanie wynagrodzić paniom ich wkładu pracy w ży-
ciu rodzinnym etc. Ale to mój punkt widzenia. Na co dzień nie dajemy kobietom zbyt wielu oka-
zji, żeby mogły odczuć naszą męską wdzięczność, więc chociaż w tym jednym dniu traktujmy je
z należną im atencją. 

W ocenie wielu osób zarówno Międzynarodowy Dzień Kobiet, jak i inne próby wyrażania „skru-
chy” z naszej strony nie są wystarczające, aby zniwelować brak symetrii w traktowaniu poszczegól-
nych płci. Ten brak symetrii widoczny jest w różnych sferach życia, m. in. w kwestiach zawodowych.
Ma to swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w zróżnicowaniu płac kobiet i mężczyzn. W każ-
dym razie z taką opinią można się spotkać niejednokrotnie, zwłaszcza w przestrzeni medialnej. Nic
dziwnego, że niejako wychodząc naprzeciw potrzebom kobiet i aby przypomina o problemach wy-
nikających z rzekomej męskiej dominacji ustanowiono przypadający 3 marca Europejski Dzień Rów-
nych Płac. 

Nie od dziś wiadomo, że tam, gdzie w grę wchodzą pieniądze, kończą się sentymenty, a zaczy-
nają twarde realia ekonomiczne. Żeby przeciętna europejska kobieta mogła zarobić rocznie tyle, co
mężczyzna, musiałaby pracować znacznie dłużej niż jej męski odpowiednik. Mówiąc dokładnie, osią-
gnęłaby ten sam poziom zarobków dopiero 3 marca następnego roku. Stąd ta właśnie data zosta-
ła wybrana na Europejski Dzień Równych Płac. Jest to jednak święto ruchome, bo data zależy od
różnicy wynagrodzeń w danym roku, z którą jest powiązana.

Przeciwstawianie jednych
grup drugim nie jest niczym
niezwykłym w zarządzaniu
społeczeństwem. Nie da się
uniknąć rozbieżności interesów
poszczególnych osób, a tym sa-
mym większych zbiorowości.
Przeciwstawianie interesów ko-
biet i mężczyzn wydaje się jed-
nak niepotrzebne i nieuzasad-
nione. Jest oczywiste, że jedna
i druga płeć potrzebują siebie

nawzajem. Z pewnością żadna ze stron nie chciałaby żyć bez drugiej. Trudno nawet coś takiego so-
bie wyobrazić, choć rozmaite tego rodzaju wizje stały były przedmiotem licznych książek, filmów etc. 

Skoro jesteśmy sobie potrzebni nawzajem, to jest płaszczyzna porozumienia. Poddawanie tego
w wątpliwość jest pozbawione sensu, mimo że niektóre ugrupowania społeczne i polityczne pró-
bują spór pomiędzy płciami wykorzystywać. 

W Polsce sytuacja kobiet na tle innych krajów Europy nie jest zła, a nawet jest dobra. Pod wzglę-
dem równości wynagrodzeń zajmujemy wysoką pozycję z tendencją do zacierania się występują-
cych wciąż różnic. Wynikają one z wielu przyczyn, m. in. z faktu, że to kobiety rodzą dzieci i korzy-
stają z rozmaitych świadczeń związanych z opieką i wychowaniem. Wiele kobiet pracuje w zawo-
dach, które nie należą do najlepiej opłacanych, np. wychowawczynie w przedszkolach, nauczyciel-
ki w początkowych klasach szkolnych, pielęgniarki. Dane wskazują, że różnica wynagrodzeń kobiet
i mężczyzn w Polsce wynosi jedynie około 2%, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi po-
wyżej 16,4%. Największe różnice stwierdzono w Estonii, bo aż 27%.

Do wyliczenia przyjmowana jest średnia różnica w zarobkach brutto za godzinę pracy kobiet i męż-
czyzn we wszystkich działach gospodarki, w których różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn
utrzymuje się, a nawet powiększa się. Dotyczy to m. in. Bułgarii, Francji, Portugalii, Rumunii, Wę-
gier i Łotwy.

Czy to za sprawą rycerskości Polaków traktujemy kobiety lepiej niż ma to miejsce w innych kra-
jach? Być może. Pamiętajmy więc o kobietach przez cały rok, a nie tylko od święta, czy przy okazji
opublikowania danych statystycznych, a różnice, nawet jeśli są staną się nieistotne. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Kobiety vs mężczyźni

„W Polsce sytuacja kobiet na tle
innych krajów Europy nie jest 
zła, a nawet jest dobra. Pod
względem równości wynagro-
dzeń zajmujemy wysoką pozycję
z tendencją do zacierania się 
występujących wciąż różnic”
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KTO JEST ZDROWY, A KTO CHORY?
Pewien poseł wizytował psychiatryczny szpital.

- Jak odróżnić kto jest chory, a kto zdrów? – zapytał.
- Bardzo łatwo, panie pośle, mamy sposób na to:
Napełniamy wannę wodą – odrzekł ordynator.

- Jak opróżnić wannę szybko? Tu na posła zerka.
- Co pan użyłby? Łyżeczki, kubka czy wiaderka?

Poseł w śmiech. Już wiem! Ten zdrowy weźmie wiadro spore.
- Nie! Gdy człowiek jest normalny, wyjmie z wanny korek.

- Które łóżko pan wybiera? – Doktor przygryzł wąsy.
Muszę posłać pana posła na elektrowstrząsy.

CZY ON TEŻ JEST MOIM SYNEM?
Pewna para z długim stażem miała czwórkę synów,

Trzech wysokich, szczupłych, zgrabnych, przystojnych blondynów.
Czwarty niski, śniady, rudy, w dodatku przy kości,

Więc mąż był przez całe życie pełen wątpliwości.

Gdy umierał, spytał żony w ostatnią godzinę:
- Powiedz szczerze, czy najmłodszy też jest moim synem?

- Ależ, skarbie! Mogę przysiąc – zapewniła żona.
- Odzyskałem błogi spokój – odrzekł mąż i skonał.

Żona z ulgą odetchnęła, gdy stres minął cały.
- Jak to dobrze, że nie spytał o trzech pozostałych.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

Z CYKLU: SUCHARY Z INTERNETU

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Sto-
warzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulo-
wych w Skierniewicach zaprasza 16–18 marca na X
Wystawę Tulipanów. 

Zaprezentowane będzie blisko 100 odmian tulipanów wyprodu-
kowanych w polskich gospodarstwach ogrodniczych. Wystawie
towarzyszy kiermasz kwiatowo-cebulowy obok Oranżerii oraz sto-
iska z wydawnictwami ogrodniczymi w Oranżerii.

Patronat nad wystawą objął Instytut Ogrodnictwa w Skierniewi-
cach. Termin: 16–18 marca 2018 r. w godz. 10.00–20.00. Miejsce:
Oranżeria Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

WSTĘP: na wystawę bezpłatny – obowiązuje bilet wstępu do
parku (normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, bilet „Muzeum za złotówkę” dla
dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat, dzieci do lat 7 bezpłatnie). M M

Zaczytywałem się w Gom-
browiczu jako licealista
na początku lat sześćdzie-
siątych, dzięki podsuwa-
nym mi egzemplarzom pa-
ryskiej Kultury, zanim po-
jawiło się oficjalnie krajo-
we wydanie jego Dzienni-
ków i innych wcześniej za-
kazanych utworów. Różne
inscenizacje utworów
Gombrowicza wywarły na
mnie ogromne wrażenie,
ale nie aż takie, jak obec-
na premiera w Teatrze
Ateneum (17 lutego).

Widziałem Ślub w Dramatycz-
nym i Iwonę w Powszechnym, a
wreszcie adaptację Transatlanty-
ku, legendarny spektakl Mikoła-
ja Grabowskiego, wprawdzie nie
ten prapremierowy w Łodzi, ale
ten późniejszy w krakowskim Sta-
rym Teatrze z Janem Peszkiem
w roli Gonzala, widziałem także
poprzednią wersję w Ateneum z
Jerzym Kamasem. Wszystko to
jednak blednie wobec najśwież-
szej premiery przy Jaracza.

No, cóż, kiedyś byłem młod-
szy, mniej doświadczony życio-
wo, wiele niuansów i aluzji umy-
kało widocznie mojej uwadze.
Była to w końcu opowieść emi-
granta osadzona w wojennej
przeszłości, w nieznanych mi re-
aliach, w kręgu Polaków na ob-
czyźnie, jej groteskowość wyda-
wała mi się przesadzona i zbyt
abstrakcyjna, aż tu nagle… zo-
baczyłem obraz rzeczywistości,
w której aktualnie żyję! Ujrzałem
moich rodaków nie w krzywym
zwierciadle, ale takimi, jakimi są.

Po powrocie do domu natych-
miast sięgnąłem ponownie po
oryginał Transatlantyku, żeby
się upewnić, czy reżyser (Artur
Tyszkiewicz) nie dokonał w tek-
ście zbyt daleko idących zmian,
naginając adaptację na siłę do
współczesności. Ale nie! Gom-
browicz tak to napisał! Prorok,
czy co? To, co namalował, to nie
Argentyna 1939, ale portret Pol-
ski AD 2018. Czyżby przewidział
PiS? Galeria przedstawionych
postaci i sytuacji wypisz wyma-
luj pasuje do tych, jakie codzien-
nie oglądam teraz na ekranie te-
lewizora, do opinii wygłasza-
nych przez różnych mądrali w

radiu i na łamach prasy, do po-
staw spotykanych w realu.

Spektakl jest świetny. Gom-
browicz, sam w sobie ostry i bez-
kompromisowy, tu jeszcze zyskał
na ostrości. Adaptacja wyśmie-
nita. Obsada wyborowa (nale-
żałby wymienić wszystkich bez
wyjątku): Przemysław Bluszcz,
jako Gombrowicz (kolejna do-
bra rola po Nikodemie Dyzmie
w Syrenie), przepyszny Krzysztof
Dracz jako Gonzalo, rewelacyjny
Artur Barciś jako typowy przed-
stawiciel władzy, organizujący
kawalkadę wbrew rozsądkowi
(choć szaraków nie ma), co rusz
podkreślający krzykiem:

Ja Poseł! Ja Minister! Ja nie
jestem g…rz, ja tu rządu, Pań-
stwa przedstawiciel.

Zamykając oczy, ulegałem złu-
dzeniu, że słucham… Czekałem
tylko na zdradzieckie mordy.

Znakomite pomysły reżysera,
podkreślone jeszcze oszczędną
acz wymowną scenografią i ko-
stiumami, poczynając od sceny,
na której wszystko zjeżdża po
równi pochyłej, przez którą raz
po raz przesuwają się na taśmo-
ciągu dziewczęta-manekiny w lu-
dowych strojach, baron paradują-
cy w hełmie ze skrzydłami husar-
skimi z grilla, narwany półgłó-
wek, przyodziany w patriotycz-
ną koszulkę, powtarzający wy-
tarte slogany i wykrzykujący bez-
myślnie różne niemądre hasła,
wreszcie nadawana przez radio
bogoojczyźniana piosenka w wy-
konaniu Andrzeja Rosiewicza
oraz przerażający finał z udzia-
łem faszyzującego Towarzystwa
Ostrogi, rodem z Marszu Niepod-
ległości, nie pozostawiają złu-
dzeń, że akcja toczy się tu i teraz.

Właściwie dziwiłem się po wyj-
ściu z teatru, że przed gmachem
nie pojawiła się jeszcze Krucjata
Różańcowa (tfu! Na psa urok, nie
chciałbym zapeszyć). Protestów
bowiem należy się spodziewać.
Przecież Gombrowicz źle się wy-
raża o Polakach i przedstawia
nasz dumny naród w niekorzyst-
nym świetle, obnażając naszą głu-
potę, butę, zadufanie, megalo-
manię, karykaturalny sarma-
tyzm, ciągłe wymachiwanie sza-
belką, skakanie sobie do oczu,
paskudne cechy, jak widać, nie-
zmiennie powielane w kolejnych
pokoleniach. Prowadzi utarczki
z tępą biurokracją, kpi z klakierów
i wazeliniarzy, wyśmiewa wypa-
czone pojęcie patriotyzmu. Wi-
docznie prawdziwi patrioci jesz-
cze się nie zorientowali, bo Gom-
browicza nie czytają i do teatru
nie chodzą, choć przeciwko Klą-
twie Wyspiańskiego w Powszech-
nym protestowali głównie ci, co
jej nie oglądali.

Minister Gliński powinien na-
tychmiast wezwać Gombrowicza
na dywanik i przywołać go do po-
rządku (jest to możliwe, w końcu
poprzednik z PSL-u potrafił uma-
wiać się z nieżyjącym Czapskim).
Autor (i reżyser) jak nic podpada
pod znowelizowaną ustawę o
IPN. To przecież przykład de-
strukcyjnej roli i wrogiej roboty
totalnej opozycji, ewidentny do-
wód działania ulicy i zagranicy.

Teatrowi Ateneum, reżysero-
wi i całemu zespołowi dziękuję,
gratuluję udanego spektaklu i w
90. roku istnienia życzę dalszych
sukcesów.

Najbliższe spektakle: 13, 14 i
15 kwietnia.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Drugą obowiązkową pozycją Teatru Ate-
neum jest rozpoczynający się Tydzień
Wojciecha Młynarskiego (16-23 marca).
Dziś (15 marca) mija pierwsza rocznica
jego śmierci.

Młynarski szczególnie związany był z tym te-
atrem. Tu wystawiano po raz pierwszy widowiska
muzyczne z jego tekstami i przekładami (Brel,
Hemar, Róbmy swoje, Czterdziecha, Młynarski
obowiązkowo). Spektakle te, odtworzone z ar-
chiwalnych nagrań, będzie można obejrzeć na
małej scenie w ramach Konfrontacji.

Ponadto bogaty program przewiduje na dużej
scenie widowisko Róbmy swoje, występy Jazz
Bandu Jana Młynarskiego i Marcina Maseckiego,
recitale Piotra Machalicy i Macieja Maleńczuka,
koncert z udziałem Włodzimierza Nahornego, a
także Spacer śladami Młynarskiego. Kulminacyj-

nym akcentem Tygodnia będzie oficjalne nadanie
Scenie na Dole Jego imienia.

Szczegółowy program znajduje się na stronie te-
atru www.teatrateneum.pl

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Ateneum niezmiennie czaruje...

Gombrowicz obowiązkowo

I obowiązkowo... Młynarski

X Wystawa Tulipanów w Wilanowie

Metro pokonało Skrę i przypieczętowało awans! 

Siatkówka na najwyższym poziomie
Zakończył się Turniej Półfinałowy o Mi-
strzostwo Polski juniorów w siatkówce. I
choć już wczoraj zarówno Metro, jak i
Skra Bełchatów zapewniły sobie udział
w finałowych rozgrywkach, a drużyny z
Olsztyna i Świnoujścia pewne były, że nie
będzie im dane walczyć o medale, to nie-
dzielne mecze okazały się najciekawsze
ze wszystkich, jakie mogliśmy oglądać w
trakcie całego Turnieju. 

Siatkarze KS Metro Warszawa i EKS Skry Beł-
chatów sprostali stawianym oczekiwaniom i zapre-
zentowali prawdziwie siatkarskie widowisko. Spo-
tkanie lepiej rozpoczęli zawodnicy z Warszawy,
dzięki bardzo dobrej grze Janikowskiego, Firszta
i Witka udało się im wyjść na kilkupunktowe pro-
wadzenie. Skra zaczęła popełniać coraz więcej
błędów, szczególnie w przyjęciu bardzo mocnej za-
grywki Metra. Ostatnią piłkę pierwszej partii skoń-
czył z lewego skrzydła Bartek Firszt, dzięki czemu
Metro wygrało w premierowej partii do 17.

W drugim secie sytuacja się odmieniła, Skra
wyraźnie poddenerwowana tak wysoką przegra-
ną w pierwszej odsłonie, przystąpiła do walki w
drugim secie w pełni skoncentrowana. Od po-
czątku to ona nadawała tempo gry, a drużyna
Metra musiała gonić wynik. Kiedy przy stanie
13:15 dla Bełchatowa, punkt z zagrywki zdobył
Firszt, zrobiło się gorąco. Po skutecznych atakach
Witka z prawego, Janikowskiego z lewego skrzy-
dła oraz punktowej zagrywce Żukowskiego było
już po 17.  Od tego momentu obydwie drużyny za-
wzięcie walczyły – punkt za punkt, niestety popeł-
niając przy tym sporo błędów w polu serwiso-
wym. Po skutecznym ataku  z lewego skrzydła
Mateusza Janikowskiego Metro miało piłkę seto-
wą, jednak zepsuta zagrywka po stronie warsza-
wian i szczęśliwie wpadająca w pole zagrywka
Nowaka z bełchatowskiej Drużyny dały przewagę
i piłkę setową Skrze. Nowak ponownie powtórzył
skuteczną zagrywkę i wyrównał tym samym stan
rywalizacji – jeden do jednego w setach.

Trzecia partia to nierówna gra i sporo błędów po
obydwu stronach siatki. Po stronie Bełchatowa, w
całym spotkaniu bardzo dobrze spisywał się kapi-

tan drużyny Mikołaj Sawicki, to dzięki jego dobrej
grze ekipie z Bełchatowa udaje się wyjść na pro-
wadzenie. Po stronie gospodarzy natomiast grę
trzymał i motywował drużynę do walki Janikow-
ski, który pod nieobecność na parkiecie kapitana
Janka Gawrysia przejmował jego rolę na boisku.
Trener Jankowski sięgał w tym secie do kwadra-
tu rezerwowych, chcąc dać podstawowej szóstce
chwilę wytchnienia i możliwość, by ci z boku mo-
gli zobaczyć sytuację. Metro nie odrobiło jednak

straty do drużyny z Bełchatowa i uległo w trzecim
secie do 18, po punktowym ataku Sawickiego.

Przebieg sytuacji wyraźnie podirytował pod-
opiecznych trenerów Jacka Jankowskiego i Woj-
ciecha Szczuckiego, bo ci na czwartą odsłonę spo-
tkania wyszli żądni rewanżu za wcześniej przegra-
ne dwie partie. Dzięki bardzo ofiarnej grze w
obronie, skutecznej grze w ataku oraz skutecz-
nych kontach Firszta i Janikowskiego, Metro zy-
skało siedmiopunktowe prowadzenie (14:7).  Do-
kładając do tego dobrą grę bokiem i mocną za-
grywkę, Warszawa pewnie wygrała czwartą par-
tie do 18 i doprowadziło to tie-breaka.

Ostatni set spotkania, do momentu zmiany
stron, był bardzo wyrównany. Po punktowym ata-
ku o blok Firszta i jego asie serwisowym, Metro wy-
szło na prowadzenie (9:6). W podobnym zestawie
punktowym zaprezentował się również Janikow-
ski. Bełchatów popełniał błędy i ostatecznie to Me-
tro dostało szanse skończenia meczu na swoją ko-
rzyść. Ostatni punkt spotkania, zdobywają Sutryk
i Witek – punktowym blokiem (15:12) i po spotka-
niu to Metro cieszyło się ze zwycięstwa, które gwa-
rantuje im awans do Turnieju Finałowego z pierw-
szego miejsca w grupie czwartej. 

Awansowały dwie drużyny z grupy IV: KS Metro
Warszawa oraz EKS Skra Bełchatów. Dla obydwu
z nich będzie to okazja do poprawienia wyniku
wywalczonego przed rokiem, kiedy to Metro zaję-
ło ostatecznie - ósme, a Bełchatów - siódme miejsce.

Finał Mistrzostw Polski juniorów zaplanowany
jest od 11 do 15 kwietnia, a o medale najlepsze
osiem drużyn w Polsce walczyć będzie ponow-
nie w Kętrzynie. M a g d a l e n a  K o c i k

F o t o :  K a m i l  K r a w c z y k
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KKRREEDDYYTTYY trudne. Upadłość,
515 048 468

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

AA JJAA ttaanniiuucchhnnoo sspprrzzeeddaamm sspprrzzęętt
ddoo ssiiłłoowwnnii:: łłaawweecczzkkęę,, ppoorręęcczz
ssttaaccjjoonnaarrnnąą,, wwoorreekk ttrreenniinnggoowwyy
((rraazzeemm 220000 zzłł)).. TTeell.. 551155 223311 996699

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063 

DDRREEWWNNOO opałowe i
kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe i
kominkowe, 791 394 791

KKUUPPIIĘĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSKKUUPP AAUUTT 
II MMOOTTOOCCYYKKLLII 
KKAAŻŻDDYY SSTTAANN
779911 337733 000044

AANNGGIIEELLSSKKII, doświadczenie,
601 333 707

BBIIOOLLOOGGIIAA, 607 153 493 
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA dwupokojowe
48 m2 Mokotów (Wierzbno) od
zaraz, 604 353 406

DDWWUUPPOOKKOOJJOOWWEE 56 m2

Piaseczno,601 28 90 47
DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne Prażmów,

602 77 03 61

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 601 720 840
!BBuukkoowwiińńsskkaa, Mokotów Górny,

2 pokoje 52 m2 z garażem,
ochrona, do wejścia, obok metra,
601 720 840, 

!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 
ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!KKaabbaattyy, 52 m2, blisko metra, 
2 pokoje. Ładne mieszkanie z
garażem, do wejścia, 601 720 840

!KKaabbaattyy, 60 m2, 3 pokoje,
blisko metra, garaż, do wejścia,
601 720 840 

!MMookkoottóóww, 47 m2, 2
pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 57 m2, 2 pokoje,
kamienica, ładne, do wejścia, 
601 720 840

!MMookkoottóóww, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł., 
601 720 840

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój, 
601 720 840

!MMookkoottóóww Górny, 70 m2, 4 pok.,
zł 560 tys., do neg., 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza i
spokój, kamienica, 601 720 840

!OOttwwoocckk, 50 m2, Wioska
Szwajcarska, ładne, ciche
mieszkanie, 601 720 840

! SSaaddyybbaa, 69 m2, 3 pokoje,
świetny punkt, cisza, spokój, do
wejścia, cegła, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 2 pok.,60 m2, ładne
mieszkanie z wielkim balkonem,
blisko metra, nie wymaga
remontu, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok.,dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, piękny pend house,
128 m2, 4 pok, z widokiem na Las
Kabacki, tylko 950 tys.zł.,, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg., 
601 720 840

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, ok.

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

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

!DDoomm Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840

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

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1. 049 tys.
zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,, 

!MMookkoottóóww, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,, 

! PPyyrryy, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie, 
601 720 840

! SSaaddyybbaa, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840

! SSeeggmmeenntt 220 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, bardzo ładny. 
Cena -  1. 450 tys. zł, 
601 720 840

! SSeeggmmeenntt skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840

! SStteeggnnyy, segment 200 m2,
okazja! 1 .190 tys.zł. 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - do
neg., 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł, 
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 
601 720 840,

!KKoonnssttaanncciinn, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,

! PPoowwssiinn,, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

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

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840

!ZZłłoottookkłłooss, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji, 
601 720 840,

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: 
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, 

ddoommóóww,, rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu

ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,, 

PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 

SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

FFIIRRMMAA w Tarczynie zatrudni
operatorów wózków widłowych z
doświadczeniem. Umowa o pracę.
Kontakt od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 12.00 pod 
nr tel. 22 715 69 70 

FFIIRRMMAA w Tarczynie zatrudni
pracowników magazynowych.
Umowa o pracę. Kontakt od
poniedziałku do piątku w godz.
9.00 - 12.00 pod 
nr tel. 22 715 69 70 

FFIIRRMMAA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci, 
605 613 451

HHUURRTTOOWWNNIIAA w Tarczynie
zatrudni kierowców kat. C.
Umowa o pracę. Kontakt od
poniedziałku do piątku w godz.
9.00 - 12.00 pod 
nr tel. 22 715 69 70 

PPAANNIIĄĄ do pracy w pracowni
garmażeryjnej Mysiadło, 
603 68 65 61

PPOOMMOOCC do kuchni 2-3 x w
tygodniu, wieczorem, 506 040 519

PPRRAACCAA dla kierowcy aut
dostawczych, kat. B, nie kurierka,
jazda po Warszawie, 535 170 170

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ pracownika
budowlanego 20-25 zł/godz. +
umowa o pracę, 608 069 150

ŻŻŁŁOOBBEEKK na Kabatach zatrudni
nauczyciela lub opiekunkę, 
607 170 282

AAAAAA  AANNTTEENNYY..  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE, 
606 234 106

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, pluskwy,
prusaki, 606 652 601

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

GGLLAAZZUURRAA, malowanie, panele,
remonty kompleksowo, 
692 885 279

GGLLAAZZUURRAA, remonty, 
796 664 599

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

505 73 58 27

NNAAPPRRAAWWAA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp., 
22 644 52 59, 501 122 888

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

PPRRAALLNNIIAA dywanów, 
794 027 037

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie
501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE, 
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

RREEMMOONNTTYY i wykończenia,
uprawnienia, 880 880 690

RREEMMOONNTTYY łazienek
kompleksowo, 690 613 034

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

SSZZYYBBKKIIEE remonty, 535 395 588
ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty,

balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26,
22 842 94 02

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWIIZZYYTTÓÓWWKKII firmowe, projekt
gratis, www.barcik.pl, 601 213 555 

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588 

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

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

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

Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKaazziimmiieerrzz PPęękkaallaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

WWttoorreekk,, 2200 mmaarrccaa,, 1188..0000:: Ga-
leria Domu Sztuki zaprasza na
otwarcie wystawy fotografii Ra-
fała Dziorka p.n. „Sandomierz –
takim go widzę”. Wstęp wolny.

Autor zdjęć – z wykształcenia
inżynier elektronik, z zamiłowa-
nia fotografik – urodził się i wy-
chował w Sandomierzu, jak pi-
sze: „mieście pięknym i z długą
historią”. Fotografią pasjonował
się już w szkole podstawowej.
Początkowo była to analogowa
fotografia czarno-biała, obecnie
robi wyłącznie zdjęcia barwne
techniką cyfrową, a – tu znów
cytat – „ciemnię chemiczną za-
stąpił komputerem”. Najchętniej
fotografuje szeroko rozumiany
krajobraz, począwszy od natury
po pejzaże miejskie, n.p. właśnie
sandomierskie, które pokaże na
wystawie.

WW ookkrreessiiee oodd 55 mmaarrccaa ddoo 1166
cczzeerrwwccaa w Domu Sztuki odbywa
się kolejna tura bezpłatnych
warsztatów artystycznych (pla-
stycznych, teatralnych, wokal-
nych, tanecznych, bębniarskich)
dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
w tym seniorów. Zapisy u in-
struktorów (ilość miejsc ograni-
czona). Szczegółowe informa-
cje w sekretariacie Domu Sztuki
i na stronie www.domsztu-
ki.art.pl w zakładce Zajęcia.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pię-

ciolinii 10, tel. 22 643 02 10)
i Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 22 643 12
82), która od poniedziałku do
piątku w godz. 15.00-21.00 or-
ganizuje zajęcia dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych (w tym se-
niorów).

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

WW nnaajjbblliiżżsszzyy ppiiąątteekk ii ssoobboottęę
1166 ii 1177 mmaarrccaa ww ggooddzziinnaacchh
1177::0000 - 2211::0000 powitamy w DK
Imielin wiosnę na rockowo w
nowej odsłonie Warsztatów Roc-
kowe iM Granie. Młodzież Imie-
lina po raz kolejny będzie miała
okazję spróbować swoich sił i
rozwinąć talenty muzyczne pod
czujnym okiem profesjonalnego
składu instruktorów: wokal -
Aleksandra Chludek, gitara elek-
tryczna - Krzysztof Zawadka, gi-
tara basowa - Andrzej “Pierwia-
stek” Potęga, perkusja - Michał
Biernacki.

W programie Warsztatów
między innymi: Ćwiczenia w
grupach i na scenie, nauka im-
prowizacji, praca z tekstem, in-
terpretacja utworów. Wstęp wol-
ny. Więcej informacji: Małgorza-
ta Wiercińska Tel. 504 703 087.

GGaalleerriiaa UUcczznniiaa DDKK IImmiieelliinn;;
1188..0033- 0044..0044..22001188 rr.. Wystawa
pt; “Kury ,kury, kury...” wystawa
zbiorowa, 28 uczestników zajęć
z pracowni plastycznej Klubu A4
SMB Imielin

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1155..0033,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
cykl  spotkań  „KOBIETY  NIE-
PODLEGŁOŚCI” Maria SKŁO-
DOWSKA-CURIE, Kazimiera IŁ-
ŁAKOWICZÓWNA, Wanda MO-
DLIBOWSKA. Spotkanie  popro-
wadzi  Nina Wolf, projekt „KO-
BIETY NIEPODLEGŁOŚCI”
współfinansuje m.st. Warszawa
-  Dzielnica Ursynów   

2222..0033,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
- KLUB  PODRÓŻNIKA pt. „Sta-
ny – wiadomości z pierwszej rę-
ki” Spotkanie poprowadzi Da-
nuta GOSCHORSKA     

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1155..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z p. Michałem Karpowiczem w
cyklu wieczorów czwartkowych
pt. „Co robi Redakcja Historii i
Myśli Współczesnej” 

2200..0033 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Archi-
tekci i artyści sztuk pięknych II
RP pt. „Stefan Jaracz: genialny
aktor, czy równie dobry organi-
zator?” 

2222..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z p. Rafałem Ziemkiewiczem w
cyklu Nasze drogi do niepodle-
głości pt. „Długi cień sanacji” 

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

HARCOWNIK - URSYNÓW WARSAW OPEN
Środowiskowy Klub Badmintonowy “HARCOWNIK” wraz z Urzędem Dzielnicy Ursynów mają

przyjemność zaprosić na organizowany kolejny turniej badmintona dla dzieci i młodzieży w ramach
XXIX cyklu rocznego “HARCOWNIK - URSYNÓW WARSAW OPEN”. 

Przeprowadzony zostanie w najbliższą niedzielę - 18 marca w hali sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 340 na Natolinie przy ul. Lokajskiego. Zawody wspiera Dzielnica Warszawa - Ursynów. Wy-
startuje setka zawodników grająca w jednej z dwóch kategorii:

- do lat 19 (U-19): są to głównie juniorzy oraz lepsi juniorzy młodsi (U-17),
- do lat 15 (U-15): są to głównie młodzicy oraz kilku lepszych młodzików młodszych (U-13).
Wystąpią nie tylko zawodnicy reprezentujący ponad dwadzieścia klubów z Polski, ale także gru-

pa zawodników z Ukrainy. Jednak ponad 30 % startujących to zawodnicy z Warszawy oraz najbliż-
szych okolic. A wśród nich zupełnie spore grono zawodników ursynowskich z różnych środowisk
i klubów badmintona.  Początek gier od godziny 10.00. Pierwszą fazą turnieju będą gry w grupach
eliminacyjnych. Po południu rozpoczynać się będą rozgrywki fazy finałowej - pucharowej. Tu grać
będą niezależnie od siebie zwycięzcy grup eliminacyjnych oraz ci, co zajmą II m. w tych grupach.
Mecze finałowe i mecze o III m. rozgrywane będą będą późnym popołudniem lub wieczorem. 
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