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A kurat wtedy, gdy nowym
dźwiękiem wzmagającym
hałas w Warszawie okazał

się zgrzyt elektrycznych i mecha-
nicznych pił, którymi zaczęto w
przyspieszonym tempie wycinać
drzewa, ceniony skądinąd znawca
problemów warszawskiej samo-
rządności Bogdan Żmijewski za-
atakował mnie z niesłychaną zaja-
dłością na łamach tygodnika „Po-
łudnie” (16 lutego) niczym ryba
piła. A do wgryzienia się w moje
gardło skłonił pana Bogdana opu-
blikowany w tym miejscu 9 lutego
felieton pod tytułem „Od ustawki
do ustawki warszawskiej”. Pozwo-
liłem sobie otóż zwrócić przede
wszystkim uwagę na zakulisowe,
niejednokrotnie korupcjogenne
działania najprzeróżniejszej ma-
ści lobbystów, którzy – działając w
jakimś partykularnym interesie –
są w wielu wypadkach rzeczywi-
stymi inicjatorami ustaw uchwala-
nych przez Sejm. Co ciekawe, już
parę dni po opublikowaniu felie-
tonu potwierdzeniem zawartej w
nim refleksji stała się ogólnopol-
ska awantura właśnie wokół bru-
talnej wycinki nawet kilkusetlet-
nich drzew, spowodowanej gru-
dniową ustawą, zwaną symbolicz-
nie „lex Szyszko” z uwagi na za-
angażowanie w projekt ministra
środowiska Jana Szyszki. Ustawa
weszła w życie z wykorzystaniem
owczego pędu i bezmyślnego głoso-

wania parlamentarzystów partii
Prawo i Sprawiedliwość. No i do-
piero gdy wyszło szydło z worka,
sam prezes tego ugrupowania Ja-
rosław Kaczyński złapał się za gło-
wę i dał do zrozumienia, że ten bu-
bel prawny trzeba natychmiast
zmienić, bo najwyraźniej powstał
pod naciskiem jakiegoś lobby
(czyżby deweloperskiego?). Repre-
zentująca również PiS pani pre-
mier z góry jednak zastrzegła, że
ewentualna zmiana ustawy nie bę-
dzie się wiązała ze zmianą mini-
stra – ku wielkiemu rozczarowaniu
ekologów. 

S kandal, wywołany przez
Szyszkę i jego tajemniczych
popleczników, stał się bły-

skawicznym potwierdzeniem za-
wartych w moim felietonie słów
prawdy na temat niektórych
ustaw, będących faktycznie spryt-
nymi, niekiedy wprost bezczelny-
mi – „ustawkami”, jeśli już trzy-
mać się języka kiboli. W głównej
mierze chodziło mi jednak o me-
andry reprywatyzacji – a zwłasz-
cza o wypaczenia tego procesu, o
uczynienie z prawa własności ist-
nego pośmiewiska i dopuszczenie
do zawładnięcia niezwykle cen-
nymi nieruchomościami stołecz-
nymi przez wydrwigroszy, któ-
rym pozwolono w majestacie pra-
wa  „odzyskać” nawet niezwykle
cenne zabytkowe kamienice, cho-
ciaż nigdy nie byli ich właściciela-
mi. Przypomnę zatem, że nieco
ponad dziesięć lat temu redakcja
„Passy” wspierała wielu członków
stowarzyszenia „Dekretowiec” w
ich słusznych staraniach o odzy-
skanie majątków, znacjonalizo-
wanych dekretem Krajowej Rady
Narodowej z 1945 roku (zwanym
„dekretem Bieruta”). Mieliśmy
jednak świadomość, że z powodu
zaszłości historycznych nie w każ-

dym wypadku prosty zwrot nieru-
chomości w ręce prawowitego
właściciela (lub jego spadkobier-
ców) albo pełna rekompensata fi-
nansowa są możliwe. 

B ogdan Żmijewski – jak się
zdaje – stoi na gruncie
„świętego prawa własności”,

które ma być ponad wszystkim,
jakkolwiek będąca o wiele więk-
szym autorytetem od Żmijewskie-
go prof. Ewa Łętowska wielokrotnie
powtarza, że jest to przekonanie
całkowicie mylne. Nie chciałbym
mojemu adwersarzowi, nie od dziś
jawiącemu się skrajnym besserwis-
serem – dawać wykładu z zakresu
jurysprudencji. Zwrócę jednak
uwagę, że pan Bogdan w swych za-

rzutach przeciwko mnie wije się
jak piskorz, mieszając moją ocenę
drugiej wojny światowej jako zda-
rzenia o wymiarze dziejowym z
oceną „dekretu Bieruta”, któremu
akurat takiego wymiaru nie przy-
pisuję. W każdym razie – chociaż
sam pochodzę z rodziny właścicie-
li wielu nieruchomości i całe życie
pozostaję takim właścicielem – to
przecież rozumiem konsekwencje
procesów historycznych i nie do-
magam się na przykład cofnięcia
dokonanego jeszcze przez cara
uwłaszczenia chłopów, mimo że
bardzo mi są bliskie sfery ziemiań-
skie. Odnosząc się do przełomu,
jakim była druga wojna światowa
i jej polityczno-społeczne następ-

stwa, Żmijewski powiada: „To by-
ła Polska i jest Polska, a jedni Pola-
cy nie powinni żyć kosztem dru-
gich” – poniekąd słusznie adresując
te słowa do osób, które od powojnia
mieszkały sobie za psi grosz w wy-
właszczonych przez komunę ka-
mienicach. Na takie dictum zło-
śliwcy umieszczający komentarze
w Internecie,  od razu zareplikują
wszakże: masz pan rację, dlatego
trzeba rozliczyć tych, którzy przez
setki lat wykorzystywali poddań-
stwo chłopów, czyli szlachtę i ludzi
Kościoła. Wtedy to też była Polska
i niech rodziny byłych krwiopijców
wyrównają teraz krzywdy wyni-
kające ze swego rodzaju niewol-
nictwa à llaa ppoolloonnaaiiss... Tak w każ-

dym razie wyglądałyby ewentual-
ne rozliczenia wewnątrz narodu
polskiego, gdyby nakazał to odpo-
wiednim dekretem mający stosow-
ne uprawnienia bezkompromiso-
wy strażnik prawa Żmijewski.
Szczególnie ciekawe byłoby rozli-
czenie bezumownego korzystania
z chłopskich grzbietów i chłopskich
żon (prawo pierwszej nocy). 

Bogdan Ż mijewski był rad-
nym Mokotowa i radnym
Warszawy i choćby z tego

tytułu mienił się wielokrotnie oby-
watelem czułym na krzywdę spo-
łeczną. Jednocześnie jednak, po-
uczając innych co do kosztów róż-
nego rodzaju przedsięwzięć, potra-
fił zręcznie rozgrywać swoje party-
kularne interesy. W roku 2004
„Życie Warszawy” meldowało:
„Bogdan Żmijewski złożył  w urzę-
dzie miasta około 200 wniosków o
ustalenie warunków zabudowy w
atrakcyjnych punktach miasta.
Choć nie zamierza tam nic budo-
wać, paraliżuje najważniejsze in-
westycje stolicy. /.../ Radny  Rady
Warszawy w latach 1994-2002,
właściciel firmy Elewant (dorad-
czej – przyp. red.), niczego jeszcze
nie wzniósł, ale na papierze chce
zabudować pół Warszawy /.../,
budować na działkach, których nie
jest właścicielem. /.../” – komento-
wała gazeta. 

M ając więc praktyczne
działania pana Bogdana
w pamięci, nie dziwię się,

że nie tylko na kwestie reprywa-
tyzacji ma on dość specyficzny
punkt widzenia. Mógłby jednak
nie wprowadzać czytelników „Po-
łudnia” w błąd, skoro taki zarzut
stawia – jak na ironię – i mnie oso-
biście, i „Passie”.

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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W marcu startują spotkania dyskusyjne BP2018. Podczas spotkań mieszkańcy mogą zapoznać się
ze zgłoszonymi projektami, a także zadać pytania i zgłosić uwagi. Pomysłodawca może na uwagi
odpowiedzieć i je uwzględnić. Jest to szansa, aby w czasie publicznych dyskusji osobiście porozmawiać
z projektodawcami.  Pierwsze dwa z cyklu spotkań odbędą się  4 marca (sobota)  w godz. 11.00-17.30
w Urzędzie Dzielnicy Ursynów.  Spotkania będą dotyczyły obszaru Ursynów Wysoki Północny.
Terminy kolejnych spotkań oraz informacje o projektach na stronie internetowej www.ursynow.pl.

O BP 2018
Na rok 2018 na Ursynowie, 99 projektodawców zgłosiło 207 projektów. Weryfikacji ogólnej nie

przeszło 9 projektów z powodu nieusunięcia w terminie braków formalnych - głównie nieuzupełnienia
list poparcia i niedostarczenia zgód dysponentów terenu, 2 projekty zostały wycofane przez autorów
przed dyskusjami publicznymi. 

Urząd Dzielnicy Ursynów
zaprasza mieszkańców na
obchody „DNIA PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”,
które odbędą się 26 lutego
br. od godz. 13.00. 

W programie obchodów:
– godz. 13.00 – Stary Cmen-

tarz Służewski przy kościele św.
Katarzyny – Kapsuła Czasu i głaz
nad prochami ofiar Informacji
Wojskowej:  modlitwa, złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy,

– godz. 13.30 – Pomnik Ofiar
Terroru Komunistycznego przy
kościele św. Katarzyny: modli-
twa w intencji ofiar, przemówie-
nia zaproszonych gości, odśpie-
wanie hymnu, złożenie wieńców
i zapalenie zniczy.Na dramatycznym posiedzeniu Sejmu 16 grudnia 2016, odbytym wyjątkowo nie w

auli głównej, lecz w Sali Kolumnowej uchwalono nową ustawę o ochronie
środowiska, inspirowaną przez ministra Jana Szyszkę, a obowiązującą od 1
stycznia 2017. 

Ustawa w zasadzie dopuszcza wycinkę drzew na prywatnych posesjach bez zezwolenia lokalnego
samorządu, jak to było poprzednio. W efekcie dźwięk pił usłyszeliśmy w całej Polsce i już mnóstwo
nawet bardzo wartościowych i grubych drzew wycięto w pień. Barbarzyńska niekiedy wycinka
ruszyła również w Warszawie, a największe zdumienie wywołało skoszenie zieleni przed siedzibą władz
Śródmieścia. Minister Szyszko pouczał media, że w wolnym kraju każdy ma prawo robić na działce,
której jest właścicielem, co mu się tylko podoba i dodawał, że wbrew pozorom wycinka przyczyni się
do... zwiększenia liczby drzew w skali kraju.

Rojenia ministra brutalnie przerwał prezes dominującej w Sejmie partii Prawo i Sprawiedliwość
Jarosław Kaczyński, oznajmiając, że ustawę trzeba natychmiast zmienić, bo prowadzi do skandalicznych
zdarzeń, a została najwyraźniej wymuszona przez jakieś lobby, któremu jest obojętna ochrona
środowiska naturalnego. Zanim jednak ustawę się znowelizuje pod odpowiednim kątem, piły będą
ostro pracować. Ścięcie drzewa wymaga najwyżej paru minut, wyrośnięcie do pożądanych rozmiarów
musi trwać wiele lat, czego profesor Szyszko zdawał się nie rozumieć przed sporządzeniem ustawowego
bubla. 

Media tymczasem przypominają, że rada miasta przyjęła dwa lata temu program „Milion drzew
dla Warszawy”. Trudno będzie ten program zrealizować, jeśli piły będą nadal szły w ruch. 

Na zdjęciu widać ślady świeżej wycinki przy ul. Rzymowskiego, obok estakady w kierunku
Marynarskiej. Drzewa wycięto tam w związku z planowaną budową hotelu. k o s

Z okazji 40-lecia Ursynowa Urząd Dzielnicy organizuje konkurs, którego motywem
przewodnim będzie „Ursynów w obiektywie mieszkańców”. Celem konkursu jest
pogłębienie wiedzy na temat Ursynowa i jego niezwykłych miejsc oraz
upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako formy artystycznej. Tematem
prac może być przyroda, architektura i ludzie, czyli niezwykłe miejsca,
różnorodność architektury i krajobrazu dzielnicy Ursynów.

Zdjęcia będzie oceniać komisja konkursowa, która uwzględni: pomysłowość, jakość techniczną,
kompozycję oraz zgodność z hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu. Komisja przyzna I, II
i III nagrodę w trzech kategoriach (przyroda, architektura oraz ludzie).

Wybrane przez komisję zdjęcia poddane zostaną również pod głosowanie mieszkańców na portalu
społecznościowym Facebook. Autorzy otrzymają kolejno według liczby głosów I, II oraz III „Nagrodę
internautów w „Konkursie Fotograficznym”.

„Zachęcam mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie, który jest świetną okazją do włączenia
się w obchody 40-lecia Ursynowa. Czekamy na pomysłowe ujęcia, które oddadzą piękno naszej małej
ojczyzny” – mówi zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Konkurs trwa do 30 października br. Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej
www.ursynow.pl.

Szyszko wyciął niezły numer!

W marcu startują 
spotkania dyskusyjne BP2018

Obchody „Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”

Ursynów w obiektywie mieszkańców

AAnnnnaa OOłłoowwsskkaa  ““UUrrssyynnóóww ttuu ssiięę ddzziieejjee”” ii ““ZZaacczzyyttaajj ssiięę nnaa UUrrssyynnoowwiiee”” II mmiieejjssccee ww UUrrssyynnoowwsskkiimm
KKoonnkkuurrssiiee FFoottooggrraaffiicczznnyymm 22001155  ““WWiiddookkóówwkkaa zz UUrrssyynnoowwaa””

Sinfonia Viva 
zagra na Ursynowie 

W najbliższą niedzielę, 26 lutego br. o godz. 16.30 w kościele pw. Wniebowstąpie-
nia Pańskiego przy al. KEN 101 odbędzie się koncert pt. „Przeboje na smyczki…”.
Utwory dla ursynowskich melomanów wykonana Orkiestra Sinfonia Viva pod
dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. Organizatorem wydarzenia jest Urząd
Dzielnicy Ursynów – wstęp wolny. 

Orkiestra Sinfonia Viva powstała w 1998 roku z inicjatywy Tomasza Radziwonowicza. Tworzą ją
utalentowani muzycy — absolwenci i studenci Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w War-
szawie. W lutym 2010 roku amerykański wahadłowiec Endeavour zabrał w kosmos kopię rękopisu
Preludium A-dur op. 28 nr 7 i płytę z muzyką Fryderyka Chopina w wykonaniu Karola Radziwono-
wicza i Orkiestry Sinfonia Viva, przyłączając się tym samym do światowych obchodów 200. roczni-
cy urodzin wielkiego kompozytora. W 2011 roku płyty nagrane przez Sinfonie Vivę z muzyką Wal-
demara Kazaneckiego oraz Krzysztofa Komedy wydane w serii “Wielcy kompozytorzy filmowi” – otrzy-
mały status Złotej Płyty. Natomiast album zatytułowany „Najpiękniejsze polskie piosenki o miłości”
otrzymał status Platynowej Płyty.  W 2012 roku ukazały się dwie, ważne dla zespołu płyty. Pierwsza
z Polską Muzyką Kameralną – Chopin, Karłowicz, Szymanowski, Lutosławski, Radziwonowicz. Dru-
ga to album Grégoire Mareta, gdzie Sinfonia Viva towarzyszy znakomitym artystom takim jak: Mark
Kibble, Alvin Chea, Cassandra Wilson, Raul Midon, Tools Thielemans, Marcus Miller.

– Na mieszkańców Ursynowa czeka wirtuozeria wykonania utworów klasyki muzyki poważ-
nej. Wierzę głęboko, że tak jak muzykę Chopina w wykonaniu tej orkiestry zabrał w kosmos prom
Endeavour, tak i niedzielne wykonanie porwie i uniesie ursynowską publiczność – powiedział za-
stępca burmistrza Łukasz Ciołko.

O planach w rejonie 
Płaskowickiej i KEN

Urząd Dzielnicy Ursynów oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
(GDDKiA) zapraszają na spotkanie dotyczące prac związanych z realizacją Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy (POW). Konferencja prasowa otwarta dla miesz-
kańców odbędzie się 27 lutego o godzinie 12.00 w sali im. Juliana Ursyna Niem-
cewicza (sala 136, I piętro) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.

„Spotkanie jest wyrazem przyjętego wobec mieszkańców Ursynowa zobowiązania do szerokie-
go informowania o postępach w realizacji tej inwestycji i szczegółach prowadzonych prac. Zapra-
szam wszystkich zainteresowanych do udziału –w ramach rozmów o inwestycji będzie można uzy-
skać informację o harmonogramie prac oraz zaplanowanych zmianach w ruchu drogowym w re-
jonie skrzyżowania ulic: Płaskowickiej i KEN” – informuje Robert Kempa, Burmistrz Ursynowa.  

Remont pomieszczeń 
Referatu Paszportowego

W dniach 27.02-03.03 zaplanowano remont pomieszczeń referatu paszportowego, mającego
siedzibę w Urzędzie Dzielnicy Ursynów.  W związku z tym referat będzie nieczynny, a odbiór  pasz-
portów w tych dniach będzie możliwy w Referacie Paszportowym nr 1 przy ul. Kruczej 5/11.
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W lutym br. Gmina Lesznowola
zorganizowała aż trzy spotka-
nia dla przedsiębiorców. Specja-
liści doradzali m.in. początku-
jącym biznesmenom skąd wziąć
pieniądze na start i jak skutecz-
nie zarządzać własną firmą. 

Pieniądze z UE
Często mamy świetne pomysły, ale

nie wiemy jak je zrealizować. Tak wła-
śnie bywa z pomysłem na własną firmę,
gdzie często barierą nie do pokonania
jest brak pieniędzy na jej założenie.
Wsparciem mogą okazać się środki do-
stępne w ramach funduszy unijnych.
Pozyskanie środków z UE nie jest jednak
przysłowiową bułką z masłem i warto w
tym zakresie wesprzeć się wiedzą i ra-
dą  profesjonalisty. Porady takie oferu-
je m.in. Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich, który w ubiegłym roku
systematycznie odwiedzał naszą gminę.
W tym roku również. 

Spotkanie informacyjne  dotyczące
Funduszy Europejskich w perspekty-
wie finansowej na lata 2014 - 2020
odbyło się 9 lutego w świetlicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Łazach. Pro-
wadząca je pani Marianna Jeż, posił-
kując się profesjonalną prezentacją
przybliżyła zebranym zasady finanso-
wania projektów w ramach UE oraz
możliwości pozyskania środków na
rozpoczęcie działalności i na rozwój
już funkcjonującej firmy. Omówiła ro-
dzaje wsparcia - bezzwrotne, czyli do-
tacje oraz zwrotne, czyli pożyczki. Po
części ogólnej przyszedł czas na roz-
mowy i porady indywidualne. Następ-
ne spotkanie z tego cyklu wkrótce. Jed-
nocześnie przypominamy, że najbliż-
szy (i główny zarazem) stacjonarny
Punkt Informacyjny Funduszy Euro-
pejskich znajduje się w Warszawie przy
ul. Jagielońskiej 47. Porady można

również uzyskać dzwoniąc na infolinię
801-101-101, a najświeższe informacje
znajdują się na stronie www.fundu-
szedlamazowsza.eu. 

Jednoosobowa, czy z o.o.?    
9 lutego w Filii GOK w Mysiadle od-

było się pierwsze z cyklu Lesznowol-
skich Spotkań Biznesowych.  Dla przy-
byłych na to inauguracyjne spotkanie
przygotowano warsztat pt.  “Jedno-
osobowa działalność vs Spółka z o.o.
czyli czego nie powie ci twoja księgo-
wa”. Gości powitały wójt Lesznowoli
Maria Jolanta Batycka - Wąsik wraz z

radną gminy Katarzyną Przemyską.
Pierwszą część warsztatową prowa-
dziła pani Monika Toczyńska - praw-
nik i prezes zarządu Kancelarii Audix
Polska. Przedstawiła uczestnikom za-
lety i wady obu form działalności go-
spodarczej, wymieniła zagrożenia ja-
kie niesie za sobą prowadzenie jed-
noosobowej działalności gospodar-
czej, omówiła zasady zakładania spół-
ki  z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz zmiany podatkowe obowiązują-
ce od 1 stycznia 2017 r. Drugą część
warsztatową poprowadziła dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecz-

nie Danuta Świetlik. Dyrektor piase-
czyńskiej placówki  przybliżyła ofertę
urzędu skierowaną dla osób rozpo-
czynających działalność biznesową.
Przedstawiła, w jaki sposób można
pozyskać  pieniądze na start oraz roz-
wój działalności, a także inne możli-
wości wsparcia finansowego - te po-
chodzące z projektów krajowych oraz
środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Na spotkaniu przedsiębiorcy mieli
okazję nie tylko uzyskać przydatną wie-
dzę z obszarów zarządzania firmą, ale
także nawiązać wartościowe relacje biz-

nesowe. Sprzyjała temu zwłaszcza część
trzecia spotkania - networking. 

Zgodnie z literą prawa
Ważne dla przedsiębiorców zmiany

legislacyjne były tematem wiodącym
trzeciego z kolei, lutowego spotkania.
Konferencja pt. “Prawo i Przedsiębiorca
w 2017 roku - nowe uprawnienia i nowe
obowiązki” została zorganizowana w ra-
mach zainicjowanego w ubiegłym roku
cyklu “Rozmowy o biznesie”, organizo-
wanego przy współpracy z Mazowieckim
Związkiem Pracodawców w Gminie
Lesznowola. Odbyła się 16 lutego w ho-
telu “Książę Poniatowski” w Łazach. Spo-
tkanie otworzyła wicewójt Karolina Pich-
nej w towarzystwie prezesa MZPwGL
Jacka Arendarskiego. Prowadzący kon-
ferencję prawnicy Ilona Bartuzi - Bielak
i Piotr Bielak przestawili zmiany, które
weszły w życie od stycznia 2017 roku.
Omawiany zakres był bardzo szeroki. To
zarówno nowe zasady wycinki drzew
wprowadzone nowelą ustawy o ochronie
przyrody i ustawie o lasach, zmiany w re-
gulaminach pracowniczych, czy też wy-
nikające ze zmian w kodeksie cywilnym
nowe przepisy dotyczące  przedawnień,
mediacji przed rozpoczęciem postępo-
wania sądowego, bądź rozwiązywania
sporów z konsumentami. Poruszano
również tematykę budowlaną związa-
ną z występowaniem o pozwolenia i
zgłoszenia oraz  legalizacją samowoli
budowlanej. Tematy te były ciekawe
przed wszystkim dla przedsiębiorców
już działających, ale nowicjusze również
otrzymali solidną porcję wiedzy. Kolejne
warsztaty dla przedsiębiorców zostaną
zorganizowane wiosną. Zapowiedzi tych
wydarzeń znajdą się na stronie Urzędu
Gminy www.lesznowola.pl. Zaprasza-
my do udziału, wstęp na wszystkie spo-
tkania jest dla mieszkańców gminy bez-
płatny. U G  L e s z n o w o l a  
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Własny biznes - jak go założyć i z sukcesem prowadzić
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Zdaniem radnego

Parkingi wzdłuż ul. Rosoła są do uratowania
Jestem głęboko przekona-
ny, że jeśli wystarczająco
dużo ludzi walczy w waż-
nej dla siebie sprawie, to
osiągną sukces. Wierzę, że
możemy mieć wpływ na
otaczającą nas rzeczywi-
stość. Z tego właśnie po-
wodu zostałem radnym
Dzielnicy Ursynów, a ra-
zem z kilkudziesięcioma
innymi osobami założyli-
śmy ponad rok temu sto-
warzyszenie PROJEKT UR-
SYNÓW. 

W ciągu ostatniego roku po-
dejmowaliśmy wiele tematów z
gatunku „Mission Impossible”. 

Warto tutaj przypomnieć wal-
kę o przejezdność ulicy Stryjeń-
skich, poprawę bezpieczeństwa
ul. Bartoka i Jastrzębowskiego
czy wstrzymanie budowy naj-
większej galerii handlowej w po-
łudniowej części Warszawy – Ga-
lerii Kabaty (choć to akurat mia-
ło miejsce wcześniej niż rok te-
mu). Nasze doświadczenia ja-
sno pokazują, że w działaniu na
rzecz lokalnej społeczności nie
można się poddawać, że nawet
jeśli inni opuszczają ręce, mó-
wiąc „nie da się”, „jest już za póź-
no” – to mimo wszystko trzeba
działać. Może nie zawsze da się
osiągnąć cel w 100%, ale zawsze
da się coś zrobić. Dlaczego to
wszystko piszę?

Ponieważ w czwartek 16 lu-
tego zorganizowaliśmy spotka-
nie w sprawie planów przebu-
dowy ul. Rosoła na odcinku ul.
Jeżewskiego - ul. Wąwozowa. W
spotkaniu wzięło udział około
200 osób z Kabat, które są tym
tematem najbardziej zaintereso-
wane. W skrócie chodzi o to, iż
po „likwidacji” blisko 80 miejsc
parkingowych na ul. Jeżewskie-

go, plan przebudowy ul. Rosoła
przewiduje likwidację dalszych
150 miejsc.  Z punktu widzenia
mieszkańców jest to niedopusz-
czalne.  Trochę inaczej sprawa
wygląda dla urzędników. Po
pierwsze, zwracają oni uwagę, iż
miejsca na ul. Jeżewskiego nie
były to miejsca parkingowe, tyl-

ko zwyczajowo utarte nielegalne
wykorzystywanie pasa drogo-
wego jako parkingu. Po drugie,
przebudowa ul. Rosoła nie za-
kłada likwidacji 150  miejsc par-
kingowych, tylko 80 (różnica
bierze się stąd, iż urzędnicy
przyjmują iż obecnie wzdłuż Ro-
soła parkuje około 230 samocho-
dów, a nie jak to jest faktycznie
300). Jako radny widzę „tra-
gizm” tej sytuacji – z jednej stro-
ny mieszkańcy, którzy mają swo-
je potrzeby i świadomość, że w
wyniku proponowanych rozwią-
zań komfort  ich życia może się
gwałtownie pogorszyć. Z dru-
giej strony urzędnicy,  którzy mu-
szą trzymać się bezdusznej lite-

ry prawa (choć, jak sami przy-
znają, często jest ona delikatnie
mówiąc dość nielogiczna). 

Wydaje się jednak, że jest wyj-
ście z tej patowej sytuacji. Pro-
jekt przebudowy zakłada bo-
wiem budowę de facto trzech
ścieżek rowerowych na wysoko-
ści tej inwestycji – po wschodnie

ul. Rosoła, zachodniej stronie ul.
Rosoła oraz puszczenie ruchu ro-
werowego w drogę wewnętrzną
wzdłuż której będą miejsca par-
kingowe. Pytanie, czy to jest roz-
wiązanie optymalne? Może war-
to byłoby drogę rowerową, która
jest po zachodniej stronie, zamie-
nić na tereny zieleni? W miejscu
tym zrobić nowe nasadzenia
drzew i krzewów, dzięki czemu
bez straty „zieleni” istniałaby
możliwość rezygnacji z planowa-
nych i obecnych zielonych
„przerw” między miejscami par-
kingowymi. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu, oszczędzamy duże
środki finansowe (nasadzenia są
dużo tańsze niż budowa ścieżki

rowerowej) oraz – co ważniejsze
– zyskujemy cenną przestrzeń,
którą można wykorzystać na
miejsca parkingowe. W ten spo-
sób odzyskujemy około 40-50
miejsc. Dodatkowo, idąc na kom-
promis, urząd mógłby „przywró-
cić” część miejsca na ul. Jeżew-
skiego (zostawiając oczywiście
bezwzględny zakaz parkowania
w okolicy przejść dla pieszych),
co dawałoby około 60 kolejnych
miejsc do parkowania. Propono-
wane rozwiązania mają oczywi-
ście swoje wady, ale ich bez-
względną zaletą jest odzyskanie
ponad 100 miejsc parkingowych.

Tak jak pisałem na początku,
jestem głęboko przekonany, że
możemy mieć wpływ na otacza-
jącą nas rzeczywistość i kształto-
wać ją według tego, co uznajemy
za najlepsze dla nas samych.
Obecność blisko 200-osobowej
grupa mieszkańców Kabat, któ-
rzy przyszli na ubiegłotygodnio-
we spotkanie, utwierdza mnie
w tym przekonaniu. 

Równocześnie chciałbym bar-
dzo serdecznie podziękować
tym, którzy piszą do mnie tak
liczne maile, w różnych spra-
wach dotyczących Ursynowa.
Nie zawsze we wszystkim jestem
w stanie pomóc, ale mogę obie-
cać, że każdej ze zgłaszanych
spraw poświęcę maksymalnie
dużo uwagi. Tych z Państwa, któ-
rzy chcieliby się spotkać i osobi-
ście porozmawiać, zapraszam na
cotygodniowe spotkania stowa-
rzyszenia PROJEKT URSYNÓW
– najbliższe już w czwartek 23.02
o godz. 19.00 w Broadway Cafe
(al. KEN 52). Do zobaczenia!

K a m i l  O r z e ł
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

p r e z e s  S t o w a r z y s z e n i a  
P R O J E K T  U R S Y N Ó W
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Jak traktować projekt warszawskiej ustawy metropolitalnej według PiS?

„Jarosławiec” może zdać egzamin

W arszawa ma składać się nie
jak obecnie z 18, lecz z 33
mazowieckich gmin i mieć

wspólny powiat. Wszystkie gminy będą
podlegać wybieranemu w wyborach
powszechnych prezydentowi Warszawy
i mieć w stołecznym ratuszu wspólną
50-osobową radę miasta. Kaczyński za-
powiedział też zmiany w ordynacji wy-
borczej. Największe kontrowersje bu-
dzi pomysł ograniczenie do dwóch ka-
dencji wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów. Tu ścierają się dwa poglądy. Pierw-
szy określa pomysł wprowadzenia li-
mitu dwukadencyjności jako chybiony,
ponieważ zmiecie on ze stanowisk wój-
tów i burmistrzów mających na koncie
wiele osiągnięć oraz duże poparcie spo-
łeczne. Drugi pogląd utożsamia się z
takim rozwiązaniem, ponieważ umoż-
liwi ono rozbicie w sposób demokra-
tyczny lokalnych klik zasiedziałych w
siedzibach gmin niekiedy nawet od kil-
kudziesięciu lat. Kolejnym argumen-
tem “za” jest to, że dwukadencyjność
stanowi podstawę ordynacji wybor-
czych na Zachodzie, także w wyborach
prezydenckich (np. USA i Rosja). Nie
jest to więc żadne novum.

M iasto stołeczne Warszawa
miałoby objąć swoim za-
sięgiem 33 gminy, w tym

największą, czyli składającą się z 18
dzielnic gminę Warszawa oraz 32
mniejsze: Błonie, Brwinów, Górę Kal-
warię, Grodzisk Mazowiecki, Halinów,
Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew,
Kobyłkę, Konstancin-Jeziornę, Legio-
nowo, Lesznowolę, Łomianki, Marki,
Michałowice, Milanówek, Nadarzyn,
Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiec-
ki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Ra-
szyn, Stare Babice, Sulejówek, Wią-
zownę, Wieliszew, Wołomin, Ząbki,
Zielonkę. W projekcie nie uwzględ-
niono Podkowy Leśnej. Autorzy pro-
jektu uznali, iż jest to błąd i do projek-
tu ustawy ma być złożona poprawka,
która uwzględni Podkowę Leśną w
projekcie nowej warszawskiej ustawy
metropolitalnej. 

W szystkie 33 samorządowe
jednostki będą tworzyć je-
den powiat, co oznacza, że

dotychczasowe powiaty, jak na przy-
kład piaseczyński, wołomiński, czy
otwocki przestaną istnieć. Zmieniłby
się też status samej Warszawy, która
dzisiaj jest gminą na prawach powiatu,
a stanie się zwykłą gminą miejską. Na-
tomiast miasto stołeczne Warszawa
uzyska status metropolitalnej jednost-
ki samorządu terytorialnego obejmu-
jącej ponad 30 gmin. Ustawa warszaw-

ska ulegnie zmianie, będzie nowa na-
zwa, bezpośrednie wybory burmi-
strzów dzielnic, większa niezależność
dzielnic, dotychczasowe zasady wybo-
rów w gminach i wybory na zasadach
większościowych do rady metropolii 

O utworzeniu warszawskiej
metropolii mówi się od lat.
Już trzy lata po transforma-

cji ustrojowej w państwie Kongres Li-
beralno-Demokratyczny z jego prze-
wodniczącym Donaldem Tuskiem na
czele, jak również parlamentarzyści
Unii Wolności oraz ówczesny prezy-
dent Warszawy Stanisław Wyganow-

ski zgłosili projekt ustawy metropoli-
talnej, tyle że na zasadzie dobrowol-
nego, a nie ustawowego, związku
gmin.  Projekt zakładał, że związek
miałoby tworzyć aż 58 gmin, a nie 33
– jak dzisiaj proponuje PiS. W 2013 r.
ówczesny marszałek Senatu Bogdan

Borusewicz zorganizował konferen-
cję naukową, której owocem było sta-
nowisko wskazujące na konieczność
niezwłocznego nadania aglomera-
cjom warszawskiej i górnośląskiej
ustroju metropolitalnego. Dzisiaj Plat-
forma Obywatelska, Nowoczesna i
część organizacji pozarządowych kry-
tykują w czambuł koncepcję wprowa-
dzenia w Warszawie ustroju metro-
politalnego. Niestety, poza wyświech-
tanymi zarzutami typu “PiS chce prze-
jąć w ten sposób władzę w stolicy” nie
idą za tym żadne argumenty, nie sły-
szy się krytyki konstruktywnej, przy-

wołującej konkretne liczby i złe, ale
również dobre strony takiego rozwią-
zania.

O bowiązujący dzisiaj ustrój
miasta stołecznego Warsza-
wa jest fatalny i konflikto-

genny. Dzielnice praktycznie są ubez-

własnowolnione, nie mają żadnego
wpływu na kluczowe kwestie, jak na
przykład budżet. Do niedawna mogły
opiniować dzielnicowe załączniki bu-
dżetowe, ale nawet tak iluzoryczny
pierwiastek władzy został im odebra-
ny. Dochodzi do prawdziwych patolo-
gii – statut m. st. Warszawy daje miej-
skim radnym prawo do dokonywania
oceny zgodności z prawem uchwał po-
dejmowanych w dzielnicach. To jest
po prostu chore. Wybrany przez radę
dzielnicy burmistrz może otrzymać od
prezydenta Warszawy pełnomocnic-
twa do rządzenia, ale może ich rów-

nież nie otrzymać i wówczas mamy w
dzielnicy dwuwładzę, czyli totalny cha-
os. Tak było na Bemowie i w kilku in-
nych dzielnicach miasta. To, co zro-
biono w stolicy z dzielnicami, kłóci się
z zapisami Europejskiej Karty Samo-
rządu Lokalnego, w myśl których od-
powiedzialność za sprawy publiczne
powinny ponosić przede wszystkim te
organy władzy, które znajdują się naj-
bliżej obywateli. 

G eneralnie biorąc, popieram
projekt nowej warszawskiej
ustawy metropolitalnej.

Szczególnie cieszy nas zwiększenie
kompetencji dzielnic, wybory na za-
sadach większościowych do rady me-
tropolii oraz pomysł wybierania bur-
mistrzów w wyborach powszechnych.
Mniej podoba mi się pomysł związ-
ku na początek aż 33 gmin, optuję ra-
czej za sukcesywnym przyłączaniem
do miasta okolicznych jednostek sa-
morządu terytorialnego. Stolica duże-
go europejskiego państwa musi się
rozwijać, także terytorialnie. To pro-
ces nieunikniony. Jednakowoż po-
winno to następować w drodze ewo-
lucji, a nie rewolucji. Moim zdaniem,
w pierwszym etapie tworzenia war-
szawskiej metropolii do miasta po-
winny zostać przyłączone tylko te
gminy, które bezpośrednio graniczą
ze stolicą. Błonie, Grodzisk Mazo-
wiecki, Karczew i kilka innych gmin
winny czekać na swoją kolej, zaś pró-
ba przyłączenia do Warszawy dale-
kiej Góry Kalwarii to gruba pomyłka,
która mocno osłabia projekt przed-
stawiony przez PiS. 

N atomiast w ogóle nie podo-
ba mi się to, że projekt war-
szawskiej ustawy metropoli-

talnej nie został poddany szerokim
konsultacjom społecznym. Wymienio-
na wyżej Europejska Karta Samorzą-
du Lokalnego wręcz zobowiązuje pol-
ski rząd do przeprowadzenia konsul-
tacji z mieszkańcami poszczególnych
gmin: “Europejska Karta Samorządu
Lokalnego propaguje ideę samorzą-
du lokalnego jako głównego elemen-
tu demokracji. Dlatego jednym z ce-
lów Karty jest włączenie obywateli w
tworzenie demokracji w miejscu ich
zamieszkania, z czym wiąże się obo-
wiązek zasięgania opinii społeczno-
ści lokalnych we wszystkich sprawach
bezpośrednio ich dotyczących, w tym
również w sprawie zmiany granic jed-
nostek podziału administracyjnego,
w którym działają wspólnoty lokal-
ne”. Ten zapis najwidoczniej umknął
uwadze twórców projektu warszaw-
skiej ustawy metropolitalnej, a to mo-
że skutkować masowymi skargami do
Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka. Wtedy cała stworzona przez
PiS para może pójść w przysłowiowy
gwizdek.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma własną
wizję warszawskiej ustawy metropolitalnej, którą ogłosił podczas
spotkania z członkami stołecznych i mazowieckich struktur swojej
partii. Należy spodziewać się, że to właśnie projekt ustawy sejmo-
wej oparty na wizji szefa PiS, a nie wcześniej zgłoszony i ostro skry-
tykowany, zostanie przegłosowany w parlamencie. 

SSzzaannoowwnnyy PPaanniiee RReeddaakkttoorrzzee!!

Nie miałem wcześniej sposob-
ności, aby napisać swój komen-
tarz na temat “Od ustawki do
ustawki warszawskiej” z numeru
9.2.2017.

Nie zamierzam nikogo bronić,
ani władz Warszawy, ani wszyst-
kich rządów, ani posłów, bo mi-
mo różnych deklaracji nikt nie
chciał i nie chce nadal rozwią-
zać naprawdę problemu odszko-
dowań, a są to działania tylko
pozorne.

Aktualnie PiS chce rozliczać
dotychczasowe wypłaty odszko-
dowań, nie dając nic w 2016 r. (i
zanosi się, że podobnie w tym
roku) ze skarbu państwa na roz-
liczenie kolejnych spraw, a są ich
tysiące. Zanim ściągną coś z
oszustów, to już będą kolejne wy-
bory, ale propagandowo będzie
teraz “wspaniale”.Opiszę krót-
ko nasz rodzinny przypadek, bo
nic nie jest czarno-białe w tej ma-

terii, jakby się wydawać mo-
gło.Sprawa uzyskania odszko-
dowania za zabraną nierucho-
mość przy ul. E. Plater 35 (na
posesji stoi część hotelu Mar-
riott), będącą do 1951 r. własno-
ścią mojego ojca, ciągnie się od
początku lat dziewięćdziesią-
tych, gdy zostało złożone pierw-
sze pismo w tej sprawie. Jest to
okres tak długi, że trudno zna-
leźć usprawiedliwienie dla opie-
szałości zajmujących się tą spra-
wą wszelkich urzędów i sądów.

Oprócz podjętych kroków
prawnych sprawa ta ma także
aspekt społeczny. Reprezentuje-
my rodzinę, która od kilku poko-
leń jest związana z Warszawą.
Mój dziad odstąpił tereny pod
budowę Dworca Zachodniego i
w dowód wdzięczności mała
uliczka w tamtej okolicy została
nazwana Gumińska (do spraw-
dzenia na mapach sprzed pół
wieku). Ojciec po zniszczeniach
wojennych wyremontował za

własne pieniądze i utrzymywał
w dobrym stanie kamienicę przy
ul. E. Plater 35. Ojciec pobierał
zredukowany czynsz od osób
mieszkających w suterynie lub
na poddaszu. Moja matka (i ma-
ły ja) brała wielokrotnie fizycz-
ny udział w społecznych akcjach
odgruzowywania Warszawy.
Gumińscy byli więc rodem oby-
wateli nastawionych prospołecz-
nie.Po odebraniu kamienicy i
śmierci ojca, aż do rozbiórki do-
mu w 1975 r., nasza rodziną mu-
siała płacić podwyższony czynsz
za nadmetraż mieszkając prze-
cież we “własnym” mieszkaniu.
Na skutek rozbiórki domu sio-
stra i ja musieliśmy kupić sobie
mieszkania spółdzielcze, bo za-
stępcze były nieakceptowalne.
Ponosiliśmy więc koszty, których
nie ponieślibyśmy mieszkając
nadal we własnym domu. Kosz-
ty ponosimy też aktualnie pła-
cąc przez lata kancelarii adwo-
kackiej za prowadzenie sprawy,

bo przeciętny śmiertelnik nie ma
praktycznych szans na “boje” z
urzędami i w sadach. Jak może
Pan wie, skarb państwa zainka-
sował jeszcze w latach 90. kilka-
set milionów złotych za sprze-
daż Marriotta prywatnej firmie,
ale dla nas paru milionów nie
ma, bo dom zabrano na “cele
społeczne” i nie jest argumen-
tem, że teraz jest tam hotel ko-
mercyjny. 

Na skutek poniesionych przez
rodzinę kosztów i w kontekście za-
inkasowania poważnych pienię-
dzy przez skarb państwa za sprze-
daż Marriotta uważam, że należy
się mojej rodzinie odszkodowanie
po cenach aktualnych, a nie z
1951 r. Jak zresztą to oszacować?
Współcześnie jest to miejsce tyle
warte i trudno. Tak jest w cywili-
zowanym świecie.My ubiegamy
się o odszkodowanie, bo dom ro-
zebrano. Jednakże niech Pan
wczuje się w sytuację kogoś, kto
po latach batalii dostaje zwrot do-

mu z lokatorami i chciałby coś z
tym zrobić. Absolutnie niemoral-
ne jest oczywiście uprzykrzanie i
wyrzucanie ludzi na bruk, ale od-
dawanie przez urząd czegoś, co
jest tylko teoretyczną własnością,
trudno nazwać zadośćuczynie-
niem za nacjonalizację.

Z  p o z d r o w i e n i a m i
C e z a r y  G u m i ń s k i  

OODD RREEDDAAKKCCJJII
W pana liście zawarta jest ca-

ła prawda o reprywatyzacji wi-
dziana z punktu widzenia daw-
nego właściciela, którego nie tyl-
ko pozostawiono z niczym, ale
który musiał jeszcze do swojego
miejsca zamieszkania dopłacić.
Jeśli zestawić przykład pana ro-
dziny z przykładem rodziny pa-
ni prezydent Hanny Gronkiewi-
cz-Waltz, której mąż i córka
uwłaszczyli się w drodze faktycz-
nie bezprawnego spadkobrania

cudzej własności, ukradzionej
tuż po wojnie, to można w pełni
zrozumieć, do jakich paradok-
sów prowadzi nie tylko brak od-
powiednich regulacji prawnych,
lecz również zmuszanie rzeczy-
wistych właścicieli, żeby stara-
jąc się o odzyskanie swoich nie-
ruchomości, bili głową o urzęd-
niczy mur. Przekonanie pani pre-
zydent, iż reprywatyzacja prze-
biega pod jej skrzydłami lege ar-
tis, zostało w końcu obalone, a
nawet ośmieszone. Można się
jednak zastanawiać, co przez ty-
le lat robiła stołeczna prokuratu-
ra, stołeczne sądy i Samorządo-
we Kolegium Odwoławcze, to-
lerując: po pierwsze - kombina-
cje urzędników Biura Gospodar-
ki Nieruchomościami, po drugie
- akceptując jawne wyłudzenia,
dokonywane w majestacie pra-
wa przez zwykłych wydrwigro-
szy. 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
r e d a k t o r  n a c z e l n y  

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

FOTO UM.WARSZAWA
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Z okazji 260. rocznicy urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza i 40-lecia megaosiedla
Ursynów odbyła się 16 lutego uroczysta premiera siódmego tomu Kolekcji
Niemcewiczowskiej – „Mniemana sierota czyli obraz czasów”. 

Spotkanie zorganizowała Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza wraz z Fundacją
Centrum Europejskie Natolin.

Tom siódmy Kolekcji pozwala poznać Niemcewicza, jako twórcę nowoczesnej powieści. Rękopis,
na podstawie którego powstał kolejny tom,  zawiera 34 rozdziały i został napisany podczas pobytu
obecnego patrona dzielnicy na Ursynowie w latach 1827-1829. Opowieść łączy w sobie elementy
przygodowe i sentymentalne. Wielowątkowa akcja toczy się w czasie konfederacji barskiej, wojny
polsko-rosyjskiej w 1792 r., wyprawy wojsk francuskich i legionów polskich na San Domingo, a także
w okresie późniejszym w Brazylii, Portugalii, Francji i na ziemiach polskich.

Podczas uroczystości o pracy nad rękopisem opowiedział historyk dr Aleksander Czaja, zaś prof.
Krzysztof Mrowcewicz podkreślił nowatorski charakter dzieła, zgodny z kierunkami rozwoju
europejskiej powieści. Zdaniem profesora, dzieła wydawane po raz pierwszy przez Ursynotekę,
powinny skłonić historyków literatury do ponownego opracowania twórczości poety. Głos zabrał
również wiceburmistrz Łukasz Ciołko, który podkreślił znaczenie Niemcewicza dla historii i tradycji
Ursynowa, dostrzegając przy tym konieczność promowania tej wyjątkowej postaci, szczególnie wśród
młodszych mieszkańców.

Zabawne fragmenty utworu przeczytali aktorzy: Katarzyna Kulik i Mirosław Rzońcy. Wśród
zgromadzonych gości pojawili się historycy, m. in. prof. Izabela Rusinowa, prof. Marian Marek
Drozdowski, dr hab. Lech Królikowski, a także księgarze, wydawcy i bibliotekarze.

Zgodnie ze zwyczajem Juliana Ursyna, w kościele pw. św. Katarzyny została odprawiona msza w
intencji dawnego parafianina.

Po sukcesie pierwszej edycji „Retro bitów, bajtów i elektronów” czas na drugą odsłonę. Znów
przeniesiemy się w czasie do ekscytujących początków rewolucji informatycznej. Tym razem
dodatkowych emocji dostarczą miniturnieje gier retro, oczywiście z nagrodami dla zwycięzców. 

Jak zwykle, kilkadziesiąt stanowisk zabytkowego sprzętu komputerowo-konsolowego od Pong’a przez
ZX Spectrum aż po SEGA Dreamcast będzie do dyspozycji.

Szczegółowe informacje: www.retrobajty.prv.pl 
Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-5 marca w godz.10.00-20.00 przy ul.Cybisa 1 w budynku Szkoły

Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców.

Czy uda się zapobiec dalszemu wysycha-
niu tego unikatowego rezerwatu przyro-
dy? Jak będzie wyglądać koncepcja zasi-
lania jeziorka w wodę dobrej jakości?
Na te pytania odpowiadali badacze,
urzędnicy m. st. Warszawy oraz przed-
stawiciele PGNiG TERMIKA SA podczas
panelu eksperckiego.

„Przyszłość Rezerwatu Przyrody Jeziorka Czer-
nikowskiego” to tytuł – zainicjowanej przez
Urząd Dzielnicy Mokotów we współpracy z
PGNiG TERMIKA – konferencji, której celem by-
ło określenie kierunku dalszych działań, a w
szczególności wybór źródła wody dobrej jakości,
którą można doprowadzić do jeziorka. W spotka-
niu udział wzięli przedstawiciele Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu War-
szawskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego, Państwowego
Instytutu Geologicznego, Instytutu Ochrony Śro-
dowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska, Biura Ochrony Środowiska oraz Biura Archi-
tektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.
st Warszawy, Zarządu Zieleni m. st. Warszawy,
jak również przedstawicieli firmy Aquaego oraz
inne osoby, którym bliskie są losy Jeziorka Czer-
niakowskiego.

Od 2008 r. na zlecenie Dzielnicy, a od 2013 we
współpracy z PGNiG TERMIKA SA zespół naukow-
ców prowadzi systematyczne badania Jeziorka
Czernikowskiego. Badacze ze Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Warszaw-
skiego przygotowali ekspertyzy, które szczegóło-
wo analizują uwarunkowania przyrodnicze tego
naturalnego zbiornika wodnego. Zgromadzone
badania dostępne są na stronie internetowej urzę-
du http://www.mokotow.waw.pl/strona-362-
ekspertyzy_i_publikacje.html

Eksperci z zakresu badania jezior, hydrobiolo-
gii, ichtiologii, chemizmu wód powierzchniowych
i podziemnych przedstawiali wyniki badań oraz
wymieniali się wiedzą i pomysłami związanymi z
powstrzymaniem degradacji jeziorka. Spotkanie
miało miejsce w siedzibie PGNiG TERMIKA SA,
operatora Elektrociepłowni „Siekierki”, a zara-
zem sąsiada jeziorka. Główne wnioski płynące z

konferencji zebrane zostały w następujących punk-
tach:

1. Kluczową kwestią jest doprowadzenie do za-
silenia jeziorka wodami odpowiedniej jakości.
Wcześniej należy przygotować opracowania:

– koncepcji zasilenia zbiornika;
– modelu hydrogeologicznego Jeziorka Czernia-

kowskiego celem prognozowania  wpływu zasila-
nia jeziorka na bilans wodny zbiornika.

Na podstawie opracowanej koncepcji wybrać
najlepszy wariant wykluczający działania mogą-
ce zaszkodzić ekosystemowi. 

2. Konieczne jest szczegółowe rozpoznanie oraz
przebudowa rowu W, aby pełnił on rolę wetlandu
– strefy buforowej dla prowadzonych przez niego
wód (aby na tym odcinku prowadzone przez nie-
go wody ulegały podczyszczeniu). Wymaga to
zarezerwowania terenu pod planowane przed-
sięwzięcie. 

3. Należy przeanalizować możliwość przebudo-
wy Kanału Głównego A w kontekście ogranicze-
nia jego drenującego oddziaływania na jeziorko. 

4. Konieczne jest podjęcie działań ograniczają-
cych napływ biogenów do jeziorka (np. poprzez
nasadzenia krzewów w strefach brzegowych oraz
wykonanie sztucznych barier biogeochemicznych
od strony południowo-zachodniej, tj. od strony
głównego kierunku napływu zanieczyszczonych
wód gruntowych).

5. Niezbędna jest kontrola struktury ichtiofau-
ny jeziorka oraz eliminacja kłusownictwa.

6. Jest pilna potrzeba uchwalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych wokół jeziorka. 

Następnym krokiem będzie spotkanie dla miesz-
kańców i wszystkich zainteresowanych przyszłością
Jeziorka Czerniakowskiego. – Zależy nam, aby za-
poznać mieszkańców z posiadanym przez nas do-
robkiem badawczym na temat zbiornika oraz przed-
stawić plany Dzielnicy w zakresie prac związanych
z zasileniem jeziorka wodą dobrej jakości. Niezwy-
kle istotne jest także zapoznanie mieszkańców z in-
formacją, w jaki sposób mogą oni włączyć się w pro-
ces poprawy stanu jeziorka i jego otoczenia”. – do-
dał Dominik Babski, naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska. M C B

W 2016 roku ponad 94
proc. kursów autobuso-
wych i prawie 92 proc.
tramwajowych zostało
zrealizowanych zgodnie z
rozkładem jazdy. W ciągu
ostatnich 10 lat liczba
punktualnych kursów au-
tobusowych wzrosła o 11
proc. a tramwajowych – o
ponad 4 proc.

W porównaniu z dwoma
wcześniejszymi latami, regular-
nie wzrasta liczba punktualnych
kursów autobusowych, a w przy-
padku tramwajów, po niewiel-
kim spadku w 2015 roku, po-
nownie odnotowano wzrost licz-
by kursów zrealizowanych zgod-
nie z rozkładem jazdy. W 2014

roku autobusy wykonały punk-
tualnie 90,18 proc. kursów, a rok
później – 93,28 proc. Tramwaje
w 2014 roku podjeżdżały punk-
tualnie na przystanki w 93,55
proc. przypadków, a w 2015 ro-
ku – w 90,3 proc.

Poprawę punktualności naj-
wyraźniej widać w dłuższym
przedziale czasowym. 10 lat te-
mu dla autobusów odnotowano
83,04 proc. punktualnych kur-
sów, a dla tramwajów – 87,67
proc. W porównaniu z ubiegłym
rokiem, oznacza to 11-proc.
wzrost dla  autobusów i ponad 4-
proc. dla tramwajów.

Na zdecydowany wzrost
punktualności komunikacji auto-
busowej miały wpływ m. in. re-

gularne kontrole prowadzone
przez ZTM oraz zwiększenie dłu-
gości buspasów (w 2006 roku
były wytyczone na ok. 14 km
dróg, a w 2016 roku – na prawie
50 km).  Dodatkowo, od kilku
lat linie o długich trasach są za-
stępowane kilkoma kursujący-
mi na krótszych dystansach, co
ogranicza wpływ utrudnień dro-
gowych na regularność i punktu-
alność kursów.

Sposób kontroli punktualno-
ści komunikacji miejskiej  zależy
od rodzaju pojazdu. W przypad-
ku tramwajów pomiary punktu-
alności wykonywane są automa-
tycznie za pomocą systemów in-
formatycznych.

Punktualność autobusów
sprawdzają pracownicy Zarzą-
du Transportu Miejskiego. Kon-
trolują oni czas odjazdu autobu-
sów z wybranych przystanków.
Często – ze względu na duże na-
tężenie ruchu – są to przystanki
zlokalizowane w centrum War-
szawy oraz przystanki wybiera-
ne na podstawie zgłoszeń pasa-
żerów.

Za punktualny uznaje się kurs,
gdy pojazd odjeżdża z przystan-
ku w przedziale czasowym od
jednej minuty przed czasem roz-
kładowym do trzech minut po
czasie rozkładowym. Zarząd
Transportu Miejskiego nalicza
przewoźnikom kary finansowe
za kursy niepunktualne z ich wi-
ny. F o t o  Z T M

Premiera siódmego tomu Kolekcji Niemcewiczowskiej

Naprawdę jest co poczytać!

Konferencja dotycząca Jeziorka Czerniakowskiego 

Jaka przyszłość je czeka?

Idealna komunikacja?
Autobusy i tramwaje coraz punktualniejsze

Komputerowe gry retro: bis!
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L e c h  K r ó l i k o w s k i
( N a s z  U r s y n ó w )

Bitwa pod Olszynką Grochow-
ską 25 lutego 1831 r. przyrów-
nywana jest często do heroicz-
nego boju Greków z Persami
pod Termopilami w 480 r. p.n.e.
Polacy pod Olszynką – pomimo
poniesienia ogromnych strat –
powstrzymali Rosjan przed ata-
kiem na fortyfikacje Pragi,
czym przedłużyli o kilka miesię-
cy szanse na odzyskanie niepod-
ległości. 

P o stronie polskiej było wiele
bałaganu, szczególnie na
szczeblu dowódczym, tym nie-

mniej bohaterstwo, nieustępliwość i
determinacja polskich żołnierzy prze-
szły do narodowej legendy. Wojskami
rosyjskimi dowodził feldmarszałek
Iwan Iwanowicz Dybicz (1785-1831),
wsławiony w walkach przeciwko Napo-
leonowi, a przede wszystkim działa-
niami przeciwko Turcji w 1829 r., za co
otrzymał stopień feldmarszałka i tytuł
hrabiego. Iwan Iwanowicz w rzeczy-
wistości to urodzony koło Obornik Ślą-
skich pruski junkier Hans Karl Frie-
drich Anton von Diebitsch, który po
ukończeniu korpusu kadetów w Berli-
nie, w 1801 r. wstąpił do gwardii cesar-
skiej w Petersburgu. Dybicz pod Ol-
szynką dowodził ze stanowiska, które
znajdowało się na wysokiej wydmie
nazywanej wówczas Dębową Górą.
Wydma ta obecnie znajduje się około
250 metrów od ulicy Chełmżyńskiej,
na wysokości ulicy Podhalańskiej na
terenie dzielnicy Rembertów. Około
1200 m od tego miejsca znajduje się
powstańcza mogiła na skraju bagienne-
go obszaru, porośniętego w tamtych
czasach olchami. 

Na jednej z niewielkich wydm
znajdujących się na tym tere-
nie, w 1916 r. – staraniem To-

warzystwa Przyjaciół Grochowa – urzą-
dzono grobowiec, nad którym posta-
wiono charakterystyczny krzyż „z dasz-

kiem” (13 lipca 1916 r.).  Do wnętrza ko-
mory grobowej o powierzchni ok. 4 me-
trów kwadratowych włożono nielicz-
ne kości znajdowane na pobliskich po-
lach. Po odzyskaniu niepodległości pa-
miątki związane  z Powstaniem Listopa-
dowym były w centrum zainteresowa-
nia władz  i opinii publicznej. W czasach
prezydentury Stefana Starzyńskiego
władze Warszawy zakupiły 85 ha tere-
nów Olszynki Grochowskiej. Były to
wówczas częściowo bagienny obszar
poprzecinany pasmami jałowych
wydm.  Na piaszczystych wygonach,
miejscami poprzedzielanych językami
torfu, z rzadka rosła trawa, która mogła
być pokarmem co najwyżej dla kóz.
Stan taki trwał do połowy lat 50. XX
wieku, gdy tereny osuszono i zalesiono,
w czy osobiście – jako uczeń podsta-
wówki na Grochowie – brałem udział.
Po latach Olszynka prezentuje się nie-
malże jak pierwotny las łęgowy, a
obrońcy środowiska naturalnego do-
prowadzili nawet do ustanowienia tam
rezerwatu przyrody. W latach między-
wojennych Grochów rozplanowano
urbanistycznie, podporządkowując lo-
kalne nazewnictwo tradycji Powstania
Listopadowego. Centralnym punktem
stał się plac gen. Piotra Szembeka, przy
którym wzniesiono ogromny kościół-
-pomnik bitwy pod Olszynką Grochow-
ską. W czasie prac ziemnych  w miejscu,
gdzie później stanęła świątynia, znale-
ziono szczątki powstańców, co było do-
datkowym argumentem dla takiej lo-
kalizacji tej budowli. Niezależnie od
działań władz kościelnych, także wła-
dze państwowe dążyły do upamiętnie-
nia bitwy. Wzdłuż planowanego Kana-
łu Obwodowego wytyczono aleję Ol-
szynki Grochowskiej, której przedłuże-
nie przechodziło przez powstańczy gro-
bowiec. Jednocześnie trwały przygo-
towania do budowy, a raczej usypania
pamiątkowego kopca, pod budowę któ-
rego kamień węgielny położyły najwyż-
sze władze II Rzeczypospolitej. Wybuch
wojny przeszkodził w realizacji projek-
tu, a władze komunistyczne po II woj-
nie światowej czyniły wszystko, aby za-
trzeć pamięć o Olszynce Grochowskiej.

W tym miejscu należy przy-
pomnieć, że w połowie XIX
w. Rosjanie postawili swój

pomnik dla poległych 25 lutego 1831 r.
Stanął także na Grochowie, opodal nie-
co później wybudowanego kompleksu
budynków Warszawskiego Instytutu
Weterynarii przy ul. Grochowskiej, róg
Terespolskiej, która wówczas nosiła na-
zwę ulicy Pomnikowej. Ślady tego zało-
żenia przetrwały do naszych dni. 

Na Terespolskiej, prawie vis a
vis Kamionkowskiej, znajdu-
je się (po stronie d. Instytutu

Weterynarii) półkolisty mur. Trzeba za-
uważyć, iż lokalizacja renomowanej
placówki naukowej właśnie w tym miej-
scu była podkreśleniem przez Rosjan
znaczenia bitwy grochowskiej dla impe-
rium carów. Okalający mur jest zacho-
wanym do naszych dni elementem „ma-
łej architektury”, którą upiększono oto-
czenie pomnika. Sam monument wyko-
nany był z żeliwa i miał 11 metrów wy-
sokości. Był jednym z podstawowych
punktów lindleyowskiej sieci triangu-
lacyjnej, którą wówczas założono ce-
lem wykonania dokładnych pomiarów
naszego miasta. Pomnik został roze-
brany na jesieni 1915 r.

O d wielu lat działacze społecz-
ni czynią starania celem nale-
żytego uhonorowania pola

bitwy pod Olszynką Grochowską – naj-
większej stoczonej przez Wojsko Pol-
skie w XIX w. Potrzeba ta staje się coraz
bardziej pilna w związku z powstającą
strategią rozwoju Warszawy do 2030
r. i związanymi z tym planami zago-
spodarowania poszczególnych obsza-

rów. Dotyczy to m. in. projektu budowy
Trasy Olszynki Grochowskiej, której
przebieg planowany jest w najbliższym
sąsiedztwie historycznego grobowca-
-pomnika. Budowa tej trasy jest okazją
do takiego jej zaprojektowania, aby
uwzględnić historyczno-patriotyczny
program związany z Olszynką Gro-
chowską. Społecznicy powrócili do
przedwojennej idei kurhanu i podjętej
wówczas decyzji o jego budowie. Uwa-
żają, iż w ten sposób podkreślona była-
by idea ciągłości państwa polskiego.
Zwracają też uwagę, że realizowana
budowa przedłużenia II linii metra na
Targówek związana jest z konieczno-
ścią wywozu za miasto tysięcy ton wy-
dobytej z tuneli ziemi. Za wywóz i skła-
dowanie trzeba płacić, toteż racjonal-
nym wydaje się usypanie z tej ziemi
kurhanu w Olszynce Grochowskiej. Od
stacji „Trocka”, czy „Kondratowicza” do
Olszynki jest 4 – 5 km. Byłoby taniej i z
wielkim historyczno-patriotycznym po-
żytkiem.

T ak się jednak składa, że zarów-
no władze stolicy, jak też wła-
dze naszego państwa są głu-

che na apele społeczników, którzy na-

wet – za własne, prywatne środki –
przygotowali techniczny projekt takiej
inwestycji. Są oczywiście w naszym
państwie sprawy pilniejsze, ale budowa
w pobliżu linii metra jest wyjątkowo
sprzyjającą okolicznością do poważne-
go rozpatrzenia tej propozycji.

T rzeba jednak zauważyć, że co-
raz trudniej znaleźć porozu-
mienie pomiędzy rywalizują-

cymi partiami, nawet w tak – wydawa-
łoby się – oczywistych sprawach jak ho-
norowanie historycznych wydarzeń.
Obchody kolejnych rocznic bitwy pod
Olszynka Grochowską odbywają się od
schyłkowych lat PRL,  głównie 25 lute-
go, lub w weekend najbliższy tej dacie.
Ostatnio, tj. w końcu listopada ubiegłe-
go roku w Olszynce miały miejsce dwie
konkurencyjne uroczystości nie rocz-
nicy bitwy, ale rocznicy wybuchu Po-
wstania Listopadowego (29 listopada).
Dla mnie jest to dowód postępującej
polaryzacji polskiej klasy politycznej,
co niestety jest prawie gwarancją, że
żaden racjonalny pomysł, nawet popar-
ty autorytetem uchwały władz Drugiej
Rzeczypospolitej, praktycznie nie ma
szans na realizację!!!

186. rocznica bitwy pod Olszynką Grochowską

Dziś mamy bitwę o pamięć...
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Piórem Derkacza

Samochód miesiąca – Seicento
Historia ma to do siebie, że jej  bohaterowie pojawiają się tam, gdzie nikt ich się nie spodzie-

wa. Co ciekawe, zawsze większy rozgłos i sławę zyskuje mniejszy, który postawił się większe-
mu.  Prawo jest tutaj bez znaczenia. Prawnicy wiedzą jak poruszać się po drodze, pełnej prze-
pisów prawnych. Takie wydarzenia prowokują do zdarzeń, które będą miały charakter nieprzy-
padkowy. Bez względu na markę, wielkość czy kolor, każdy chce zaistnieć na polskich drogach.
Fiatów Seicento wyprodukowano ponad 1 milion 300 tysięcy. Jak na razie „bohatersko” zapre-
zentował się jeden z tej wielkiej liczby. 

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

Służewiec powoli przygotowuje się do inauguracji kolejnego sezonu wy-
ścigowego, która odbędzie się w niedzielę 23 kwietnia. Zwyczajowo
organizatorzy otwierają sezon w drugą niedzielę kwietnia, w tym ro-

ku na przeszkodzie stanęły jednak święta Wielkiej Nocy. Plan gonitw, opraco-
wany przez organizatora służewieckich mityngów (Totalizator Sportowy), został wyjątkowo
szybko, bo już 19 stycznia, zatwierdzony przez prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
co napawa dużym optymizmem. W przeszłości bowiem PKWK przeciągał procedurę zatwier-
dzania planu nawet do marca. 

W 2017 r. podczas 54. dni wyścigowych rozegrane zostaną 452 gonitwy, w których zmierzą
się konie pełnej krwi angielskiej (folbluty), czystej krwi arabskiej i francuskie kłusaki. Najważ-
niejszymi wydarzeniami sezonu będą tradycyjnie gonitwy: Wiosenna (20 maja), Rulera (21 ma-
ja), Soliny (10 czerwca), Iwna (11 czerwca), Derby (2 lipca), Oaks (30 lipca), Derby Arabskie (30
lipca), St. Leger (27 sierpnia) i Wielka Warszawska (24 września). Wielką atrakcją dla widzów
powinien być rokrocznie organizowany Dzień Arabski im. Szejka Zayeda bin Sultana Al Nahy-
ana, założyciela Zjednoczonych Emiratów Arabskich (20 sierpnia). Gwoździem mityngu będzie
gonitwa o Nagrodę Europy (pula 148.750 złotych), w której udział wezmą także konie arabskie
czystej krwi trenowane na Zachodzie. Ten prestiżowy, rozgrywany na Służewcu od 1985 r. wy-
ścig został w roku 2010 włączony do Światowego Festiwalu Konia Arabskiego, któremu patro-
nuje szejk Mansour bin Zayed Al Nahyan, wicepremier ZEA. Festiwalowe gonitwy rozgrywane
są na trzech kontynentach. 

Sezon wyścigowy 2017 zapowiada się jako wyjątkowy, ponieważ w kwietniu ma zostać od-
dana do użytkowania Trybuna Honorowa, która przeszła kompleksową modernizację. Obiekt
nie był remontowany od 1939 r., kiedy Służewiec otworzył podwoje dla widzów. Do tego cza-
su gonitwy rozgrywane były na Polu Mokotowskim, w rejonie ulicy Polnej. Zakres wykona-
nych robót jest imponujący. Mówi się, że wyremontowana trybuna w niczym nie będzie
ustępować VIP–

N adal oficjalnie nie wiadomo, czy utrzymane zostaną  mocno krytykowane i zdaniem
graczy zdecydowanie za wysokie, jak na polskie kieszenie, stawki w zakładach zwy-
czajnym, porządkowym i dwójkowym. Traf wywindował stawkę w tych trzech zakła-

dach do 5 zł, to jest ponad 1 euro i 1 USD. Nijak ma się to polskich realiów, szczególnie do pol-
skich zarobków. Cena za pozostałe zakłady wynosi 3 zł. Z uzyskanych przeze mnie nieoficjalnych
informacji wynika, że Traf posiada licencję na organizowanie końskiego totalizatora tylko do koń-
ca bieżącego roku i po 31 grudnia zniknie ze Służewca. W przyszłym roku grę ma organizować
służewiecki oddział TS, a stawki we wszystkich zakładach mają być ponoć obniżone do 2 zł. Gdy-
by przepowiednie te ziściły się, byłby to miód na serce moje i zdecydowanej większości graczy.
Tańsza gra to także większa szansa przyciągnięcia na Służewiec pasjonatów wyścigów konnych
z młodszego pokolenia.

Postulowałem umożliwienie w tym sezonie graczom obstawiania gonitw także za połowę
stawki, co mogłoby powstrzymać ich exodus z warszawskiego toru. Wielu bywalców nie
wytrzymało bowiem ekonomicznie wysokich stawek i w ubiegłym roku pożegnało się ze Słu-
żewcem. Chodzi o to, by gra na wyścigach była bardziej zabawą niż hazardem. Totalizator Spor-
towy i będący w tej grupie kapitałowej Traf nie muszą na razie zarabiać na podnoszących się
z kolan wyścigach konnych. Wystarczy, że nie będą tracić na tym biznesie. Czy mój postulat

umożliwienia gry za
połowę stawki zosta-
nie zaakceptowany,
nie wiem. Dowiem się
23 kwietnia.      

Z przedsezono-
wych ciekawostek
ważną informacją jest
przejście dżokeja
Szczepana Mazura do
stajni trenera Wojcie-
cha Olkowskiego. Wy-
bitnie utalentowany

młody jeździec będzie dosiadał wszystkich koni będących własnością rodziny Gorczyców, ho-
dowców koni wyścigowych i pasjonatów wyścigów. Wojciech Olkowski będzie miał w tym se-
zonie do dyspozycji także jeżdżącego gościnnie od lat na Służewcu czeskiego internacjonała
Tomáša Lukáška, wyróżniającego się wyjątkową skutecznością i kapitalnym zmysłem tak-
tycznym. Przebywający obecnie w Emiratach Arabskich Mazur znakomicie radzi sobie na
tamtejszych trudnych torach. W grudniu wygrał na omańskiej klaczy Fareedah wyścig Shadwell
Handicap rozgrywany na torze Sharjah Equestrian & Racing Club. W styczniu na klaczy Neg-
mah (Oman) ograł w gonitwie Madinat Zayed Maiden Race wymagające towarzystwo, m. in.
Fernando Jarę na ogierze Raheeb Al Reef.  Na tej samej klaczy wywalczył trzecie miejsce w go-
nitwie Al Danah na torze w Abu Dhabi. 

W tym sezonie po raz pierwszy rozegrana zostanie na Służewcu Gonitwa im. gen.
Władysława Andersa, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944–1945
i 1946-1954, następcy Prezydenta RP na uchodźstwie w latach 1950–1954. Termin

wyścigu jest obecnie ustalany, w grę wchodzą daty 23 kwietnia i 25 czerwca. Wiadomo jednak,
że gonitwa ta będzie otwierać każdy kolejny sezon na służewieckim hipodromie. 

Pomysł zorganizowania imiennej gonitwy poświęconej pamięci gen. Władysława Ander-
sa należy uznać za wyjątkowo trafiony. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że był on nie tylko wy-
bitnym żołnierzem, ale również właścicielem i hodowcą folblutów. Miał własną stajnię, w któ-
rej stało 28 koni pełnej krwi angielskiej. Początkowo stajnia znajdowała się w Łańcucie, póź-
niej przeniesiono ją na Służewiec. Generał większość koni zakupił w stadninie hrabiego Al-
freda Potockiego. Jego ogier “Kares” wygrał wiele wyścigów i miał na koncie około 7 tys. wy-
granych polskich złotych. To jak na przedwojenne pieniądze gigantyczna kwota. Natomiast
jako hodowca generał zaistniał tylko raz, ale z sukcesem. Wyhodowana przez niego klacz “Sta-
sia” przegrała prestiżową gonitwę Produce do ogiera “Skarb”, legendy przedwojennych wy-
ścigów w Polsce. 

Władysław Anders od dzieciństwa jeździł konno. Już jako mały chłopiec udzielał ponoć lek-
cji jazdy konnej córce właściciela majątku, w którym pracował jego ojciec. Kariera wojskowa ge-
nerała również związana była z kawalerią. W 1932 r. ówczesny pułkownik Anders został brązo-
wym medalistą mistrzostw Wojska Polskiego.  Generał wychował wielu doskonałych polskich ka-
walerzystów. Ekipa olimpijska, którą kierował na międzynarodowych zawodach w Nicei w 1925
r., odniosła wielki sukces zdobywając dla Polski aż cztery pierwsze nagrody. Jednym z członków
tej ekipy był major Henryk Dobrzański (okupacyjny pseudonim “Hubal”), który wraz z trzema
innymi jeźdźcami zdobył przechodni Puchar Narodów. Trofeum to polska ekipa zdobyła po raz
pierwszy w historii. 

G enerał Władysław Anders miał mnóstwo obowiązków, ale poza zawodowymi najwię-
cej czasu poświęcał swoim koniom, które były jego drugim życiem, równie ważnym
jak wojskowe. Kontynuację świetnie zapowiadającej się kariery jeździeckiej prze-

rwała wojna. Generał przez dwadzieścia lat walczył wpierw o odzyskanie swoich koni, a następ-
nie o odszkodowanie za ich utratę. Bezskutecznie. Na kilka lat przed śmiercią zwierzył się swo-
jemu przyjacielowi Eugeniuszowi Lubomirskiemu: “Wiesz, mam takie ciche marzenie, by jesz-
cze jeden jedyny raz znaleźć się w siodle i poczuć to charakterystyczne drżenie konia tuż przed
wyścigiem”. Marzenie to ze względu na pogarszający stan zdrowia generała nie zostało ziszczo-
ne. Generał Anders zmarł 12 maja 1970 r. w Londynie. Pochowany został, zgodnie z jego wo-
lą, wśród swoich żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Gonitwą uczcić pamięć gen. Andersa

„Sezon wyścigowy 2017 zapowiada
się jako wyjątkowy, ponieważ w
kwietniu ma zostać oddana do
użytkowania Trybuna Honorowa,
która przeszła kompleksową mo-
dernizację. Obiekt nie był remonto-
wany od 1939 r.,  kiedy Służewiec
otworzył podwoje dla widzów”

Większość z nas chciałaby żyć w państwie prawa – rządzonym według
jasnych i przejrzystych zasad. W państwie, w którym poczucie spra-
wiedliwości umacniane jest przez sprawnie działające sądy. To w

nich szukamy pomocy w sprawach spornych. Tam też mamy nadzieję znaleźć wła-
ściwe rozstrzygnięcie w sytuacjach, kiedy nasze poczucie sprawiedliwości zosta-
je wystawione na szwank. 

Oczekujemy od sądów wyroków zgodnych z zasadami współżycia społecznego i obowiązującym
prawem. Dura lex, sed lex (łac. Twarde prawo, ale prawo) – ta rzymska maksyma wydaje się być
wciąż akceptowana przez nas powszechnie. Jest jedną z fundamentalnych zasad szeroko rozumia-
nej sprawiedliwości. Jest oczywistym fakt, że aby prawo było skuteczne, potrzebni są ludzie, któ-
rzy będą je stosować w praktyce.

Tymczasem nasze wyobrażenie, o tym że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, musi być poda-
ne w wątpliwość po wypowiedziach takich, jak te, które padły z ust sędzi NSA Ireny Kamińskiej. jej
zdaniem otóż, sędziowie to jest zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi. No, cóż...

Może kiedyś, wśród przedstawicieli pozostałych „kast” naszego społeczeństwa znajdą się osoby
zasługujące na równie pochlebną ocenę pani sędzi.

W jednym z programów telewizyjnych posłanka Ścigaj z ugrupowania Kukiz 15 użyła sformuło-
wania: „W prostych osobach rodzi się pytanie...”. Trzeba przyznać, że wiele w tym prawdy. Prze-
cież w „prostych osobach” mogą rodzić się pytania. Dlaczego nie? 

Jako reprezentant osób prostych (za jedną z takich się uważam) staram się nie wartościować lu-
dzi. Muszę przyznać jednak, że także we mnie (podobnie jak w osobach wymienionych przez
przedstawicielkę wspomnianego ugrupowania) rodzi się wiele pytań. Między innymi takie:  co by
było, gdyby wszystkich obywateli uznać za kastę uprzywilejowaną? Czy wtedy kasta sędziowska by-
łaby traktowana na równi z innymi? Czy może zachowałaby jednak swoje szczególne przywileje? 

Jak ma się czuć osoba podejrzana o
drobną kradzież, stając przed sędzią,
który sam jest oskarżany o złodziejstwo
w sklepie? Gdzie tu majestat prawa? 

Samo prawo, nawet najlepsze, nicze-
go nie gwarantuje. To od pracowników
całego wymiaru sprawiedliwości zale-
ży jego stosowanie. To od nich zależy, czy
system działa sprawnie. To ci ludzie ma-
ją największy wpływ na to, jak cały sys-
tem funkcjonuje i jak oceniają go inni
ludzie. 

Czy dla dobra samego środowiska sędziowskiego człowiek, który łamie prawo i obowiązujące za-
sady, nie powinien być usunięty raz na zawsze z zawodu?

Są kraje, w których w przeszłości było stosowane surowe prawo wobec przestępców. Przykładem
Szwecja, gdzie kradzież karano obcięciem ręki. Czasy się zmieniły. Dziś już nikt nie ucina tam rąk.
Wciąż jednak liczba kradzieży jest tam mniejsza niż w krajach, gdzie prawo było bardziej liberalne. 

Tamtejsi złodzieje stają się bohaterami komedii jak słynny w latach 70. gang Olsena. 
Śledząc doniesienia medialne w naszym kraju, dowiadujemy się o coraz to nowych przykładach

nielicujących z powagą zawodu sędziego. Pokazują one dobitnie, że przynajmniej część uprzywi-
lejowanej kasty trafiła do niej z całkiem przyziemnych powodów. Na pewno nie jest to dla nich mi-
sja społeczna, w której ci wybrańcy fortuny wyzbyli się wszelakich pokus. 

Podczas studiów mieliśmy nauczyciela wychowania fizycznego. Kiedy jeden ze studentów wy-
lądował twarzą na parkiecie (wykonując niebezpieczny skok w sali gimnastycznej PKiN, gdzie
mieliśmy zajęcia), nauczyciel powiedział beznamiętnie – „No, skocz mnie porządnie, jeśli już mnie
skaczesz”. 

Przywołuję to zdarzenie, by nieco je parafrazując odnieść się do sędziów przyłapanych na gorą-
cym uczynku: szanowni sędziowie, kradnijcie porządnie, jeśli już kradniecie, bo stajecie się śmiesz-
ni. Co najmniej jak gang Olsena. 

Gdzie wasza powaga sędziowska? Gdzie wasze immunitety? Dlaczego okazały się nieskuteczne?
Przecież to one miały gwarantować wam bezkarność w podobnych sytuacjach. 

Jesteśmy narodem, w którym wielu ludzi kieruje się szlachetną empatią wobec innych. Nieste-
ty, są też tacy , którzy to wykorzystują. Pokazuje to zuchwały proceder kradzieży „na wnuczka”. Wie-
le osób (zwłaszcza starszych), kierując się współczuciem, stara się pomagać innym. Padają przy tym
ofiarami oszustów pozbawionych skrupułów. 

Ci sami Polacy zapewne pomogliby zebrać pieniądze na wiertarkę dla sędziego, czy spodnie dla
pani sędzi. Po co więc kraść? 

Dedykuję to wszystkim uczciwym sędziom w naszym kraju.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Sędziowie, czy kasta wybrańców?

„Samo prawo, nawet najlep-
sze, niczego nie gwarantuje.
To od pracowników całego
wymiaru sprawiedliwości
zależy jego stosowanie. To
od nich zależy, czy system
działa sprawnie”
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na melodię fokstrota Zimny Drań z repertuaru Eugeniusza Bodo,
muzyka: Henryk Wars

11..
Posłuchajcie mej piosenki,

Choć to wkurzy wielu z was,
Że zostały same pieńki,

Tu gdzie kiedyś szumiał las.
Chociaż zginie z mojej ręki,

Stary żubr i młody lis,
Mnie nie zależy, 

Bądźmy szczerzy,
Grunt, by rządził PiS.

RReeffrreenn::
Już taki jestem Jasio Psuj,

Tak mnie nazywa brat i wuj.
Czymkolwiek się zajmuję,
Skutecznie wszystko psuję,
Już taki jestem Jasio Psuj.

22..
Moja niania nad kołyską
Tak śpiewała mi co dzień,

Że potrafię popsuć wszystko,
Całą Polskę wyrżnę w pień.

No i prawdy była blisko,
Przewidziała, nie wiem skąd,

Że z tego sobie 
Nic nie robię,

Tak jak cały rząd.

RReeffrreenn::
Już taki jestem Jasio Psuj,

Tak mnie nazywa brat i wuj.
Lecz ja się nie przejmuję,

Są w rządzie większe psuje,
I ten największy z psujów psuj.

33..
Konkurencję mam niemałą,

Każdy psuje, co się da.
Nic dobrego nie zostało,

Chociaż dobra zmiana trwa.
Antoś wojsko niszczy śmiało, 

Ela część wygasza szkół,
A Zbyszek z wprawą 

Psuje prawo,
Ja też równam w dół.

RReeffrreenn::
Już taki jestem Jasio Psuj.

Tak mnie nazywa brat i wuj.
I choć mam złe przeczucia,

Jest tyle do popsucia,
A ze mnie taki wielki psuj.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
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PIOSENKA JASIA PSUJA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

W sobotę 18 lutego w Domu Sztuki SMB „Jary” odbył się pokaz z liczącego już ponad
piętnaście lat cyklu „Kino Dokumentu”. Bohaterem filmowego wieczoru był Michał
Bukojemski, znany operator, reżyser i producent filmów dokumentalnych. 

Pokazał m. in. swój nowy film „Dziennik Sierakowiaka”, który na ubiegłorocznym Festiwalu Me-
diów „Człowiek w zagrożeniu” w Łodzi zdobył Nagrodę Fundacji Monumentum ludaicum Lodzen-
se za „znalezienie filmowej formy prezentacji wstrząsającego dokumentu Holocaustu”.

Film Bukojemskiego jest nie tylko wstrząsający, ale również zaskakujący, odkrywczy. Reżyser,
trzymając się ściśle zapisków Dawida Sierakowiaka, młodego więźnia żydowskiego getta łódzkiego
z czasów okupacji hitlerowskiej, odsłonił specyfikę tego miejsca, która dla wielu widzów seansu w Do-
mu Sztuki okazała się dużym zaskoczeniem i wywołała gorącą dyskusję. „Tak ożywionej rozmowy po
pokazie któregokolwiek z moich filmów jeszcze nie słyszałem” – cieszył się Bukojemski. 

Do udziału w „Dzienniku Sierakowiaka” zaprosił red. Mariana Turskiego, a motywem przewodnim
filmu uczynił – i to było w nim świeże, nowe – nie tyle terror okupanta, ile dalekie od ideału relacje
w społeczności więźniów getta oraz rozpad więzi w rodzinie tytułowego bohatera, postępujący pod
wpływem pogarszających się z dnia na dzień warunków życia, dojmującego głodu i coraz częstszych
wywózek do obozów zagłady.

„Wieczór Filmowy z Michałem Bukojemskim” w Kinie Dokumentu został sfinansowany ze środków
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, a zorganizowany wspólnie ze Studiem Filmowym Kalejdoskop.
Partnerem pokazu było Stowarzyszenie Filmowców Polskich. A B U

W Arenie Ursynów rozpoczyna się w piątek 24 lutego - zaliczany do Pucharu Świata
FIE i rozgrywany od 1955 roku Turniej o Szablę Wołodyjowskiego. To impreza, któ-
rej tradycje wiążą się z najlepszymi latami polskiej szabli, a zwyciężali w niej mię-
dzy innymi: najlepszy szablista w historii, mistrz olimpijski 1968, trzykrotnie indy-
widualny mistrz świata Jerzy Pawłowski (1970), Emil Ochyra (1965), Tadeusz Pigu-
ła (1982) i Norbert Jaskot (1997). 

“Arena Ursynów po raz kolejny gości zawodników walczących o Szablę Wołodyjowskiego.  Zapra-
szam pasjonatów białej broni, jak i każdego zainteresowanego do kibicowania - wstęp wolny” - infor-
muje Zastępca Burmistrza Rafał Miastowski.

W tej chwili nie mamy ani jednego szablisty wysoko klasyfikowanego w rankingu FIE (Międzyna-
rodowej Federacji Szermierczej). Niemniej w kadrze na turniej są dobrze znane nazwiska z dawnych
lat, ale to tylko potomkowie niegdysiejszych fechtmistrzów: Jakub Jaskot, Mikołaj Grzegorek, Piotr
Koniusz. Najwyżej notowany z polskiego składu w rankingu FIE jest Jakub Ociński (57. lokata). 

Do grona faworytów zalicza się m. in. mistrza olimpijskiego z Aten (2004) Włocha Aldo Montano
oraz dwu znakomitych szablistów Korei Południowej, również medalistów olimpijskich: zajmujące-
go obecnie pierwsze miejsce w rankingu Kim Junghwana i Gu Bon-gila. Ten ostatni był chorążym re-
prezentacji Korei Płd na ubiegłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. On też wygrał dwa
ostatnie turnieje o Szablę Wołodyjowskiego - w 2015 i 2016 roku. 

Program zawodów w Arenie Ursynów, ul. Pileckiego 122
- piątek 24 lutego, 10.00 - początek eliminacji; sobota 25 lutego, 10.00 - Tabela z 64 zawodników;

niedziela 26 lutego, 10.00 początek turnieju drużynowego.
Gala finałowa turnieju indywidualnego odbędzie się w sobotę w Auli Politechniki (pl. Politechni-

ki 1) o godz. 17.00. k o s

PPrrzzyy ookkaazzjjii ffiinnaałłoowweeggoo ttuurrnniieejjuu kkoosszzyykkaarrzzyy oo PPuucchhaarr PPoollsskkii ww AArreenniiee UUrrssyynnóóww rroozzeeggrraannoo aattrraakkccyyjjnnyy
MMeecczz GGwwiiaazzdd,, ww kkttóórryymm nnaa ppaarrkkiieecciiee ppoojjaawwiillii ssiięę mmiięęddzzyy iinnnnyymmii:: ddaawwnnyy wwiicceemmiissttrrzz oolliimmppiijjsskkii ww
zzaappaassaacchh AAnnddrrzzeejj SSuupprroonn,, nniieeddaawwnnyy mmeeddaalliissttaa mmiissttrrzzoossttww śśwwiiaattaa ww bbiieegguu nnaa 440000 mmeettrróóww pprrzzeezz ppłłoottkkii
MMaarreekk PPllaawwggoo,, mmiissttrrzzyynnii rriinngguu bbookksseerrsskkiieeggoo ((oobbeeccnniiee rreeppoorrtteerrkkaa TTVVNN)) AAggnniieesszzkkaa RRyylliikk,, bbyyłłyy ppiiłłkkaarrzz
LLeeggiiii AAlleekkssaannddaarr VVuukkoovviićć,, ssłłaawwnnyy ppiiłłkkaarrzz rręęcczznnyy AArrttuurr SSiióóddmmiiaakk,, bbyyłłyy rreepprreezzeennttaanntt PPoollsskkii ww ssiiaattkkóówwccee
ŁŁuukkaasszz KKaaddzziieewwiicczz,, ttrreenneerr ssiiaattkkaarrzzyy OONNIICCOO AAZZSS PPoolliitteecchhnniikkaa WWaarrsszzaawwsskkaa JJaakkuubb BBeeddnnaarruukk,, aa pprrzzeeddee
wwsszzyyssttkkiimm cchhlluubbiiąąccaa ssiięę ttyyttuułłeemm mmiissttrrzzyynnii EEuurrooppyy 11999999 ww kkoosszzyykkóówwccee KKaattaarrzzyynnaa DDyyddeekk.. WW ssttaarrcciiuu
SSookkoołłóóww zz JJaassttrrzzęębbiiaammii ggóórrąą bbyyllii ccii ppiieerrwwssii ((2288::1188)),, aa nnaa jjeeddnneejj zz łłaawweekk ttrreenneerrsskkiicchh zzaassiiaaddłł nnaajjlleeppsszzyy
oossttaattnniioo ww PPoollssccee mmeennttoorr ppiiłłkkii nnoożżnneejj JJaacceekk MMaaggiieerraa.. ZZaabbaawwyy bbyyłłoo ppoo ppaacchhyy,, nnaajjwwaażżnniieejjsszzee zzaaśś,, żżee
uucczzeessttnniikkoomm MMeecczzuu GGwwiiaazzdd pprrzzyyśśwwiieeccaałł sszzllaacchheettnnyy cceell cchhaarryyttaattyywwnnyy,, cchhooddzziiłłoo bboowwiieemm oo wwssppaarrcciiee
ffuunnddaaccjjii DDKKMMSS ii ggrraannoo ppoodd hhaassłłeemm zzwwaallcczzaanniiaa nnoowwoottwwoorruu kkrrwwii.. F o t o  P a w e ł  S k r a b a

Kino Dokumentu w Domu Sztuki

Zjazd gwiazd pod koszem

Koreański chorąży z Rio 
po Szablę Wołodyjowskiego

FOTO WIKIPEDIA
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel.: 668 681 911

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
663 271 508

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

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

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

KUPIĘ znaczki, książki, monety,
medale, 601 235 118; 
22 253 38 79

NOWĄ wersalkę i dwa fotele
tanio sprzedam, 
510 544 669

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

SKUP książek, każda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd,

606 900 333

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

ANGIELSKI doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

BIOLOGIA, doświadczenie, 
607 153 493

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

matury, gimnazjalne, 605 783 233
NIEMIECKI, tłumaczenia,

korepetrycje, 503 023 925

BEZPOŚREDNIO piękna działka
budowlana w Błoniu, gm.
Prażmów 1500 m2, po 55 zł/m2.
Tel. 604 823 665

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

PIERWSZE dwa (z siedmiu)
bliźniaki. Segment o pow.użytk.
147 m2, ogród 500 m2. Stan
deweloperski, Stara Iwiczna
(Łaziska). Tel: 606 661 278,
www.osiedleambrozji.pl. 
Jeszcze w promocyjnej cenie.

SPRZEDAM kiosk 25 m2 z
piwnicą 25 m2 w dobrym punkcie
na Ursynowie, 606 22 22 64

SPRZEDAM ogrodzoną działkę
budowlaną (860 m2) w
Pomiechówku. Wszystkie media w
ulicy, 606 22 22 64

APTEKA na Ursynowie zatrudni
mgr farmacji na dyżury, 22 643 01
02, aptekaursynow@op.pl

DO SPRZĄTANIA bloków i
terenu, 510 464 242; 601 39 84 26

FIRMA zatrudni do sprzątania
budynków wewnątrz i na
zewnątrz, 574 509 560

HURTOWNIA w Tarczynie
zatrudni kierowców z kat. C,
umowa o pracę, 22 715 69 

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602 424 774

PIELĘGNIARKĘ, neurologa, lek.
med. pracy, internistę, 
22 651 70 75; 605 440 831; 
609 373 582

PILNIE POSZUKUJĘ osób do
sprzątania bloków,

chodników i terenów
zielonych na Ursynowie, 

609 461 953; 724 318 220

ZATRUDNIMY lakiernika
proszkowego i ślusarza, Gołków
k/Piaseczna, 602 253 180,
jozefmalecki@wp.pl

Zespół Szkół Publicznych w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni:

- 1 osobę od zaraz na zastępstwo
na stanowisko sekretarza szkoły
(wymagane wykształcenie
średnie)

- 1 osobę od 1 kwietnia na
zastępstwo na stanowisko
sekretarza szkoły (wymagane
doświadczenie w kadrach i
płacach)

CV proszę przesyłać na adres e-
mail: sekretariat@zspwmy.edu.pl,
telefon kontaktowy - 
(22) 462-85-20.

ANTENY, 603 375 875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DEZYNSEKCJA, pluskwy, 
606 652 601

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 603 375 875
DRZEWA, krzewy, cięcie, 

501 311 371
ELEKTROAWARIA, 

507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507 153 734

FRANSAT 
509 610 850

GLAZURA, remonty, 
796 664 599

GŁADŹ, malowanie, zabudowa
G/K, panele. Fachowo, solidnie,
604 382 441

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

HYDRAULIK pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, gładź, 

505 73 58 27
MALOWANIE, gładź, remonty,

507 120 438
MALOWANIE, referencje, 

722 920 650

AAA NAPRAWA
piekarników, kuchenek

mikrofalowych,
ceramicznych i indukcyjnych,

odkurzaczy, 
604 660 792

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

502 288 514

PIELĘGNACJA zieleni,
krzewów, wycinka, faktura, 
604 401 161

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 

501 535 889

REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY częściowe,
wykończenia w pełnym zakresie,
606 740 084

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

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

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, ul.

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

TELEWIZORY, 501 829 771

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻBITKA, 506 030 088
tanio

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Jak osJak ostt atnio...atnio...
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje FFrraanncciisszzeekk SSyykkuutt
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,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 2255 lluutteeggoo,, 1188..0000::
“Młodzi w klimacie Walentynek.
Miłosny Kalejdoskop Sztuk”.
Wstęp wolny. Realizowany we
współpracy z Domem Sztuki
program artystyczny formacji
“Fryzjerzy”, którą tworzą bar-
dzo młodzi artyści: muzycy, tan-
cerze, poeci, aktorzy, filmowcy.
Bogaty program wieczoru obej-
muje m.in. etiudy teatralne i fil-
mowe, pokazy Flamenco i tańca
indyjskiego, koncert zespołu At-
mospheric.

W Galerii Domu Sztuki jest
czynna wystawa zdjęć artystycz-
nych wykonanych telefonami ko-
mórkowymi pn. “Photophone-
Art 2”. Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza od po-
niedziałku, 27 lutego do środy,
14 czerwca (z przerwami w
dniach 13-18 kwietnia i 29
kwietnia-3 maja) na bezpłatne
warsztaty artystyczne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, w tym se-
niorów. Oferta obejmuje: warsz-
taty plastyczne (malarstwo, ry-
sunek, rzeźba), teatralne (teatr
młodzieżowy, teatr muzyczny

dla dzieci i młodzieży, teatr se-
niora), bębniarskie, wokalne
(dla dzieci) i taneczne (taniec
irlandzki dla dzieci).* 

Szczegółowe informacje w se-
kretariacie i na stronie interneto-
wej Domu Sztuki.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii - Klubu Seniora (Pięcio-
linii 10, 22 643 02 10) i Modelar-
ni Lotniczej (Służby Polsce 1, 22
643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

W ferie między 13.02-24.02,
odbędą się bezpłatne warsztaty
dla dzieci, w ramach akcji Zima
w Mieście 2017. Szczegóły pod
nr telefonu (22) 855-35-17.

Sfinansowano ze środków
dzielnicy Ursynów.

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

2266 lluutteeggoo ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
18,00 - Koncert “Elwis 40 roczni-
ca śmierci” zespół The King`s
Friends. Wstęp - zaproszenia do

odbioru w DK Imielin od 22.02
od godz. 18,00.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2233..0022,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
- KLUB PODRÓŻNIKA - pt. “Ma-
dagaskar”. Spotkanie poprowa-
dzi  Grażyna Trautsolt. 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2233..0022 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
dr Izabelą Winiarską w cyklu Ję-
zyk - historia - kultura pt.: “Te-
zaurus Grzegorza Knapskiego
(1621): skarbiec polszczyzny
XVII wieku”

2288..0022 - wwttoorreekk - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Opowieści o miło-
ściach pt.: “Niebezpieczne miło-
ści Byrona”

0022..0033 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
drem Kamilem Kopanią w cyklu W
trosce o dziedzictwo przeszłości pt.:
“Kolumny romańskie w Strzelnie”

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

KAŻDY 
MOŻE

ZOSTAĆ
AKTOREM

Natolińskie Centrum
Seniora zaprasza miłośni-
ków rozrywki scenicznej
do współtworzenia Kaba-
retu Seniorów każdego,
kto ma w sobie choć odro-
binę talentu aktorskiego,
wokalnego i tanecznego.
Panowie seniorzy – Julian
Latos i Michał Dessoula-
vy czekają na przyszłych
aktorów kabaretowych w
Natolińskim Ośrodku Kul-
tury we wtorek 28 lutego
w godz. 9.00 – 10.30, aby
osobiście przedstawić
swój pomysł na funkcjo-
nowanie tej formy reali-
zowania ciekawej pasji ar-
tystycznej. 

Nie jest wymagane żad-
ne doświadczenie scenicz-
ne, jedynie chęć i przeko-
nanie kandydatów do ta-
kiego sposobu integrowa-
nia się seniorów.
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