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Narbutta 60, a jednak przekręt?
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Efektowna inauguracja
sezonu gonitw 

na Służewcu
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H istorię można zawsze na-
pisać na nowo. A najła-
twiej przychodzi to tym,

którzy nie byli ani uczestnikami,
ani choćby świadkami dziejowych
wydarzeń. Weźmy dwa ważne po-
lityczne przykłady. Pierwszym był
twórca państwowości polskiej ksią-
żę Mieszko, skądinąd kompletny
analfabeta, który w roku 966 zde-
cydował się ochrzcić, czyli przyjąć
chrześcijaństwo wraz ze swoim
dworem – nie dlatego przecież, że
w sensie duchowym dał się nawró-
cić, czyli uwierzył w boskość Chry-
stusa, a nie Świętowita. Ten dziel-
ny wojak, wybitny przedstawiciel
rodu Piastów, dokonał po prostu
mądrego manewru politycznego,
przyłączając (wstępnie) Polan po-
przez nową wiarę do zachodniej
Europy, czego w pewnym sensie
odnowieniem był w 2004 nasz ak-
ces do Unii Europejskiej, choć fir-
mujący ten akt premier Leszek Mil-
ler z Piastami nie miał już nic
wspólnego. Dzięki Mieszkowi zna-
leźliśmy się w obrębie całkiem jesz-
cze świeżej w owym czasie, niezwy-
kle postępowej cywilizacji chrze-
ścijańskiej. I od tamtego momentu
zaczęliśmy powoli odróżniać, gdzie
Rzym, a gdzie Krym. 

G dy w roku 1980 prosty ro-
botnik Lech Wałęsa stał się
najbardziej symboliczną

postacią solidarnościowej rewolu-
cji społecznej, mającej nadać bar-

dziej ludzką twarz sterowanemu
przez sowieckie imperium reżimo-
wi PRL – nie miał chłopisko jeszcze
bladego pojęcia, że w dalszej per-
spektywie ówczesny ustrój socjali-
styczny przemieni się za lat dzie-
sięć w klasyczny kapitalizm. W 21
postulatach sierpniowych Między-
zakładowego Komitetu Strajko-
wego w Gdańsku bynajmniej nie
żądano obalenia władzy ludowej,
lecz utworzenia wolnych związ-
ków zawodowych, rzeczywistej
wolności słowa, sobót bez pracy,
powstrzymania kryzysu gospo-
darczego, zerwania z systemem
partyjnej nomenklatury w obsa-
dzaniu kierowniczych stanowisk,
obniżenia wieku emerytalnego,
poprawy w opiece medycznej,
skrócenia czasu oczekiwania na
mieszkanie itd. Jak widać, znacz-
ną część tych żądań społeczeństwo
polskie mogłoby powtórzyć i te-
raz, mimo że doczekaliśmy się wol-
nej Polski i wzięliśmy ponoć swoje
sprawy w swoje ręce. 

W ałęsa odegrał ważną ro-
lę jako trybun ludowy –
niezależnie od tego, czy

wcześniej był, czy też nie był do-
nosicielem  Służby Bezpieczeń-
stwa, co obecnie próbuje się wysu-
nąć w jego życiorysie na pierwszy
plan. Natomiast na pewno nie był
przewodniczący NSZZ Solidarność
politycznym wizjonerem. Dlatego
w latach dziewięćdziesiątych sam
został zaskoczony kształtem no-
wej Polski, w której wybrano go
na prezydenta. Generalna ocena
Wałęsy może był dla wielu osób
niejednoznaczna. W pamięci mo-
jego pokolenia nie zatrze się jed-
nak to, żeśmy płakali ze wzrusze-
nia, gdy Polska z nim właśnie jako
liderem rewolucji powracała do
grona wolnych narodów. No cóż,
meandry historii sprawiły, że na

czele naszego orszaku powrotnego
stanął akurat nie żaden chary-
zmatyczny myśliciel, lecz zwykły
chłopek-roztropek. Może tym bar-
dziej należy docenić jego zasługi i
nie czepiać się błędów, skoro – er-
rare humanum est?

G dyby bowiem na zimno
przenicować sylwetkę
wciąż wielbionego bohate-

ra narodowego, jakim był bez wąt-
pienia Józef Piłsudski, to też moż-
na byłoby wytknąć mu wiele rze-
czy w rozumieniu dzisiejszych Ka-
tonów – absolutnie dyskwalifiku-
jących. Przecież facet działał przez

szereg lat nie tylko w obrzydliwej
dla każdego szanującego się
szlachciury Polskiej Partii Socjali-
stycznej, lecz również w socjali-
stycznej Międzynarodówce, a w
1905 roku w Genewie stanął na-
wet w jednym szeregu z kreują-
cym się już na wodza bolszewików
Leninem. Gdyby mierzyć Piłsud-
skiego dzisiejszą miarą, trzeba by-
łoby też uznać, że w pewnym okre-
sie swojego życia pozostawał zwy-
czajnym terrorystą, napadającym
na pociągi. O ile odsunięta teraz od
władzy ogólnokrajowej Platforma
Obywatelska zaczyna przebąki-

wać, że Jarosław Kaczyński wraz
z Prawem i Sprawiedliwością szy-
kuje nam zamach stanu, o tyle
przypisanie takiego zamachu Pił-
sudskiemu jest czymś całkowicie
uprawnionym. Tym bardziej, że
w zainicjowanym przez niego
przewrocie w maju 1926 na sku-
tek bratobójczej walki śmierć po-
niosło kilkaset osób. A więc w ży-
ciorysie nieświętego Józefa (co gor-
sza, przechrzty, jakbyśmy zapew-
ne ocenili z punktu widzenia kato-
lickiego fundamentalisty Toma-
sza Terlikowskiego) mamy nie tyl-
ko walkę z caratem, a potem pięk-

ną przygodę z Legionami, ale też
dużo brzydsze karty, pośród któ-
rych znajdą się bandyckie prześla-
dowania przeciwników politycz-
nych, że wspomnę tylko Berezę
Kartuską, która była obozem kon-
centracyjnym lub – jak kto woli –
łagrem a la polonais. 

W ywiódłszy zatem swoje
mądrości, poczynając od
pradziejów Polski, po-

wiem w konkluzji, że nie jestem,
broń Boże, przeciwny zainicjowa-
nemu już ustawowo procesowi „de-
komunizacji” nazw, bo jest w nim
słuszny kierunek, radziłbym jed-
nak nie wrzucać wszystkich boha-
terów stosunkowo niedawnej prze-
szłości do jednego worka z czerwo-
ną łatką. Bo jak na przykład pod-
sumować życiorysy przedwojen-
nych oficerów – Edwina Rozłubir-
skiego i Józefa Kuropieski, którzy
odznaczywszy się w wojnie prze-
ciwko niemieckiemu najeźdźcy, w
okresie powojennym służyli w tak
zwanym ludowym Wojsku Polskim
(Rozłubirski, niestety, w 1968 jako
najeźdźca Czechosłowacji), do-
chrapawszy się stopni generalskich,
przy czym uwięziony w pewnym
momencie przez stalinowców Ku-
ropieska przesiedział kilka lat w
celi śmierci? 

A wszystko to piszę na kan-
wie listu, jaki do redakcji
nadesłał jeden z czytelni-

ków w imieniu mieszkańców
przeznaczonej do dekomunizacji
ursynowskiej ulicy ZWM (str. 15).
Bo tu akurat problem ideologicz-
ny ściera się z problemem praw-
nym. Ale czy po tym, co zademon-
strowali nam politycy najróżniej-
szych opcji, ktoś w Polsce jeszcze
liczy się z prawem?

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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Po dwóch tygodniach funkcjonowania rządowego programu „Rodzina 500+”
Urząd Dzielnicy Ursynów poinformował, jak przebiega proces przyjmowania
wniosków. Mieszkańcy Ursynowa złożyli do końca zeszłego tygodnia prawie cztery
tysiące wniosków. 

Warto zauważyć, iż mieszkańcy Ursynowa chętnie wykorzystują nowoczesne formy komunikacji
– z 3924  wniosków aż 2749 zostało złożonych elektronicznie. Urzędnicy na bieżąco przyjmują
wnioski – a w ciągu pierwszych tygodni wydano na Ursynowie już prawie 150 decyzji. 

„Urząd dobrze przygotował się do wdrażania programu 500+ jeszcze w marcu, i dzięki temu
przyjmowanie wniosków odbywa się bez problemów. Dzięki czterem dedykowanym stanowiskom do
obsługi programu praktycznie nie ma kolejek. Urzędnicy w przypadku wątpliwości odpowiadają na
pytania mieszkańców i pomagają w wypełnianiu dokumentów. Celem naszych działań było i jest
maksymalne ułatwienie  mieszkańcom dokonania czynności związanych z programem 500+, i jak
do tej pory uważam, że ten cel został zrealizowany” – mówi o działaniach urzędu burmistrz Rober
Kempa. 

„Wnioskodawcy często wypełniają wnioski nie podając pełnych danych w części dotyczącej składu
rodziny – najczęściej brak jednego z członków rodziny. Zdarzają się pomyłki dotyczące faktu, czy
wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze czy drugie dziecko. Warto także zwrócić uwagę
na często pojawiające się we wnioskach przypadki mylenia adresu zameldowania i zamieszkania” –
mówi o najczęstszych błędach rzecznik prasowy urzędu Bernadeta Włoch-Nagórny. 

Przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego znajdują się na stronach internetowych:

– www.mpips.gov.pl 
– www.mazowieckie.pl
– w zakładce 500+
– warszawarodzinna.um.warszawa.pl/program-500-w-warszawie
– www.um.warszawa.pl/aktualnosci/realizacja-programu-rodzina-500-w-warszawie
a także pod nr infolinii Programu „Rodzina 500 plus”  22 695 71 22.

„Aktywny Senior” to projekt realizowany na Ursynowie od 2012 roku – właśnie
startuje jego jubileuszowa, piąta edycja. Celem programu jest aktywizacja
seniorów oraz ich wzajemna integracja, a także integracja międzypokoleniowa.
Projekt jest finansowany ze środków Dzielnicy Ursynów, a jego realizatorem jest
Fundacja Edukacji Społecznej. 

„Rusza kolejna już edycja tego programu. Seniorzy są dla nas ważni, a dzięki kolejnej edycji
bezpłatnych zajęć zapewniamy im możliwość aktywnego spędzenia czasu pod opieką specjalistów.
Zajęcia poza elementem ćwiczeń mają często charakter integracyjny i edukacyjny – co stanowi
niewątpliwą ich zaletę i wartość dodaną. Zachęcam seniorów do udziału przynajmniej w jednym z
kilkunastu różnorodnych spotkań” – mówi burmistrz Robert Kempa.

Oferta dzielnicy jest ciekawa i obejmuje spotkania o różnej tematyce, zazwyczaj w kilku możliwych
terminach. Pierwsze zajęcia gimnastyczne z elementami jogi i pilatesu już 28 kwietnia. W mają
organizowane są spotkania poświęcone integracji i edukacji, poruszające tematykę mowy ciała „Ja i
Inni”. Dwa spotkania poświęcono zagadnieniom zdrowego odżywiania. Będą to czerwcowe zajęcia
„Zielono mi – czy weganizm może być smaczny?” oraz „Prawidłowe żywienie w chorobach układu
krążenia”. Informacje o tematyce pozostałych spotkań oraz dostępnych terminów  znajdują się na
stronach internetowych www.ursynow.pl oraz www.fes.edu.pl

Zajęcia są bezpłatne, ale obowiązują na nie zapisy. Mieszkańcy Ursynowa mogą się na nie zapisać
pod numerem telefonu 22 646-48-86 od pon. do pt. w godz. 9.30-15.00 lub mailem na adres
sekretariat@fes.edu.pl. 

f o t .  F u n d a c j a  E d u k a c j i  S p o ł e c z n e j

500+ bez problemów na Ursynowie

Już 4 tysiące wniosków

Aktywny Senior na Ursynowie – startuje kolejna edycja

Trochę jogi, trochę diety

„Tydzień z przedsiębiorczością” na Ursynowie

Biznesmenem można zostać w każdym wieku

Grzegorz Albrecht, doradca strategiczny

Trzeba trochę lubić ryzyko...

Przez cały obecny tydzień
ursynowianie, którym ma-
rzy się własny biznes, mo-
gą korzystać z darmowych
porad najlepszych dorad-
ców, którzy wiedzą, jak za-
łożyć i rozwinąć własną
działalność gospodarczą –
zarobić pieniądze i szybko
nie splajtować. 

Tylko u nas przeczytasz, jak
to się robi. Specjalnie dla czytel-
ników – porad biznesowych
udziela jeden z najlepszych do-
radców strategicznych – Grze-
gorz Albrecht, który sam wiele
lat mieszkał na Ursynowie i gdy-
by dzisiaj miał zakładać biznes,
to wolałby to zrobić właśnie tu
niż w Miami na Florydzie. 

Od poniedziałku do piątku na
Ursynowie realizowany jest pro-
jekt „Tydzień z przedsiębiorczo-
ścią”. Projekt ten powstał z inicja-
tywy ursynowskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, który jest
odpowiedzią na zgłaszane po-
trzeby mieszkańców dzielnicy.
Okazuje się, że ursynowianie są
bardzo chętni do prowadzenia
własnego biznesu. Nie wszyscy
jednak wiedzą, jak to się robi,
dlatego potrzebują pomocy eks-
pertów. – W zeszłym roku orga-
nizowaliśmy seminarium „Przy-
gotuj się na sukces”. Z ankiet
przeprowadzonych wśród osób
biorących udział w seminarium
wynikało, że najbardziej intere-
sującym tematem był własny biz-
nes. Ankietowani wskazywali na
potrzebę rozwinięcia tego tema-

tu. Potraktowania go bardziej w
szczegółowy sposób lub rozsze-
rzenia o warsztaty – mówi Aga-
ta Kuszewska z Zespołu Rozwo-
ju Zawodowego ursynowskiego
OPS. – Dlatego w tym roku we
współpracy z Fundacją Youth Bu-
siness Poland, wspierającą przed-
siębiorców w zakładaniu i roz-
winięciu własnego biznesu tym
roku powstał projekt „Tydzień z
przedsiębiorczością – dodaje. 

Projekt rozpoczęło semina-
rium, które odbyło się w ostatni
poniedziałek w siedzibie Urzę-
du Dzielnicy Ursynów. Na semi-
narium przybyło około 80 osób –
od młodych ludzi wchodzących
w życie i już marzących o wła-
snym biznesie, poprzez aktyw-
ne matki, czy osoby, którym po
latach znudziła się praca na eta-
cie i dzisiaj wolałbym mieć wła-
sną firmę. Rad ursynowianom
udzielali: Grzegorz Albrecht –
doradca i strateg biznesowy, Wi-
told Buraczyński – doradca biz-
nesowy i menedżer, Adrian Mi-
goń – prezes zarządu Youth Bu-
siness Poland oraz Mateusz An-
drzejewski – ekspert z Banku Go-
spodarstwa Krajowego. 

Podczas seminarium, a potem
podczas indywidualnych kon-
sultacji ursynowianie mogli się
dowiedzieć: 1) co to jest przed-
siębiorczość wewnętrzna i jak
skutecznie rozwijać firmę, 2) od
czego zacząć swój biznes – ABC
modeli biznesowych, 3) dobrych
praktykach rozwoju firmy i moż-
liwych formach wsparcia, 4) o

wsparciu w starcie, w ramach
którego można uzyskać dofinan-
sowanie na rozwój firmy. 

W kolejnych dniach zaplano-
wane zostały dwudniowe warsz-
taty biznesowe dla dwóch 15-
osobowych grup. Warsztaty ma-
ją pomóc uczestnikom w stwo-
rzeniu i doprecyzowaniu wizji
swojego przedsiębiorstwa i zbu-
dowaniu konkretnego modelu
biznesowego oraz strategii dzia-
łania, a także określeniu koncep-
cji siebie jako przedsiębiorcy.
Każdy uczestnik warsztatów ma
możliwość skorzystania z indy-
widualnego instruktażu. Men-
tor posiłkując się posiadaną wie-
dzą, umiejętnościami i doświad-
czeniem w prowadzeniu bizne-
su pomaga w dopracowaniu po-
mysłów startującym w świecie
biznesu przedsiębiorcom. 

– Mamy nadzieję, że część
uczestników projektu będzie nie-
długo cieszyło się z prowadze-
nia działalności gospodarczej na
własny rachunek – mówi Agata
Kuszewska z OPS.

A my dla ursynowian, którzy
marzą o własnym biznesie, ale
nie mogli wziąć udziału w pro-
jekcie „Tydzień z przedsiębior-
czością” mamy wyjątkowy wy-
wiad. Specjalnie dla czytelników
Passy – jak zostać sprawnym
przedsiębiorcą – radzi Grzegorz
Albrecht, wieloletni mieszkaniec
Ursynowa, jego fan, a na co
dzień doradca strategiczny, in-
spirator, mówca.

K ATA R Z Y N A  B R U D N I A S

KKAATTAARRZZYYNNAA BBRRUUDDNNIIAASS:: CCzzyy kkaażżddyy mmoożżee bbyyćć
bbiizznneessmmeenneemm??

GGRRZZEEGGOORRZZ AALLBBRREECCHHTT:: Według mnie każdy.
Pytanie tylko czy chce to robić. Motywacja jest tu-
taj kluczowa. Ludzie zakładają biznes z różnych
pobudek: jedni, bo chcą coś po sobie zostawić, in-
ni, bo chcą zabezpieczyć swoje dzieci finansowo na
przyszłość. 

AAllee cczzyy kkaażżddyy ssiięę ddoo tteeggoo nnaaddaajjee?? CCzzyy oopprróócczz ppoo-
mmyyssłłuu ii ppiieenniięęddzzyy ttrrzzeebbaa mmiieećć tteeżż ddoo tteeggoo ttaalleenntt ii
sszzcczzęęśścciiee?? 

To na pewno. Ale do prowadzenia biznesu na
pewno nadają się osoby lubiące ryzyko. Jeżeli ktoś
jednak woli poczucie bezpieczeństwa, to niech le-
piej zostanie przy swoim marzeniu. Do tego trzeba
mieć też zapał i energię. Biznes nie jest dla ludzi le-
niwych. Pomaga też pozytywne nastawienie do
życia. Najlepiej, żeby to co robimy było naszą pasją.
Ja zarabiam na tym w czym jestem dobry i robię to
co lubię, więc pracuję z przyjemnością. 

OO cczzyymm ttrrzzeebbaa ppaammiięęttaaćć pprrzzyy zzaakkłłaaddaanniiuu bbiizznneessuu??
Że to praca 24 godziny na dobę, zwłaszcza na po-

czątku. Biznesmenem się jest, a nie bywa. Dlatego
trzeba cały czas pamiętać o swoim biznesie, obser-
wować rynek. Codziennie weryfikować jak zmienia
się rynek, aby wykorzystywać szanse i unikać zagro-
żeń. Być może trzeba coś zmienić. Zawsze trzeba pa-
miętać o tym, że biznes nie robi się sam.

WWyyddaajjee ssiięę,, żżee nniieekkttóórryymm jjeeddnnaakk bbiizznneess wwyysszzeeddłł ssaamm..
CCzzyyttaałłaamm kkiieeddyyśś oo mmłłooddyymm AAnngglliikkuu,, kkttóórryy pprrzzyyppaadd-
kkiieemm zznnaallaazzłł pprrzzeeppiiss sswwoojjeejj bbaabbccii nnaa ddżżeemm,, zzrroobbiiłł kkiillkkaa
ssłłooiikkóóww,, kkttóórree zzaanniióóssłł ddoo ppoobblliisskkiieeggoo sskklleeppuu ii ookkaazzaałłoo ssiięę,,
żżee AAnngglliiaa ppookkoocchhaałłaa tteenn ddżżeemm.. DDwwuuddzziieessttooppaarroolleettnnii
cchhłłooppaakk zz ddnniiaa nnaa ddzziieeńń ssttaałł ssiięę mmiilliioonneerreemm......

Za każdą zgrabną historią o łatwym sukcesie kry-
ją się godziny ciężkiej pracy. Na pewno umiejętność

obserwowania potrzeb rynku i dawania dobrych
rozwiązań jest kluczowe dla odniesienia sukcesu. 

JJaakkiicchh nnaalleeżżyy uunniikkaaćć bbłłęęddóóww ww zzaakkłłaaddaanniiuu bbiizz-
nneessuu ttaakk,, żżeebbyy sszzyybbkkoo nniiee ssppllaajjttoowwaaćć??

Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy nasz
produkt się sprzeda. Ryzykiem jest branie kredy-
tu czy pożyczki najpierw bez sprawdzenia zapo-
trzebowania rynku. Jesteśmy w stanie sfinanso-
wać projekt z pieniędzy klienta – jak to działa? Na
zasadzie przedsprzedaży. Klient dostaje prawo
pierwszeństwa i specjalne warunki zakupu, a my
wkładamy swój czas i know-how. Można to zrobić
za pośrednictwem platform crowdfundingowych
(np. polakpotrafi.pl) i w indywidualnych negocja-
cjach z klientem. Odnośnie ustalenia docelowej
strategii cenowej – nie bójmy się sprzedawać dro-
go za dobre rzeczy ludzie płacą. A walka ceną nie
pozwoli nam zbudować kapitału na rozwój. 

CCzzyy ddzziissiiaajj bbiizznneess mmoożżee iissttnniieećć bbeezz iinntteerrnneettuu?? 
Jeśli istnieje bez internetu, to znaczy, że traci

każdego dnia siłę rynkową. Strona internetowa i
social media to dziś podstawa.

CCzzyy nniiee jjeesstt ttoo jjeeddnnaakk rryyzzyykkoo,, żżeebbyy oottwwiieerraaćć wwłłaa-
ssnnąą ddzziiaałłaallnnoośśćć pprrzzyy ttaakk dduużżeejj kkoonnkkuurreennccjjii??

Nie skupiałbym się na obserwowaniu konkuren-
cji, bo jak się podąża za kimś, to nigdy nie jest się
pierwszym. Kluczowe jest wsłuchanie się w potrze-
by klienta i dawanie najlepszego rozwiązania na
jego wyzwanie. Takie firmy wygrywają.

PPaann bbaarrddzzoo wwcczzeeśśnniiee zzaajjąąłł ssiięę bbiizznneesseemm,, bboo jjuużż
ww wwiieekkuu 1199 llaatt.. CCzzyy iimm wwcczzeeśśnniieejj ttyymm lleeppiieejj??

Ja dość wcześnie. Ale biznes można założyć w
każdym wieku. Mówi się, że najlepszy wiek to
tak około 35 lat, bo wtedy mamy już pewną doj-
rzałość i doświadczenie życiowe, co bardzo poma-
ga w prowadzeniu biznesu. Harland Sanders za-
łożył KFC w wieku 65 lat i to był jego pierwszy biz-
nes. Jeżeli starcza nam sił i zapału, to każdy wiek
jest dobry. D z i ę k u j ę  z a  r o z m o w ę .  

Grzegorz (Greg Albrecht) – Independent Busi-
ness Catalyst – doradca strategiczny dla zarzą-
dów – specjalizuje się w uruchamianiu nowych biz-
nesów, akceleracji istniejących podmiotów oraz
przedsiębiorczości wewnętrznej. Grzegorz dzisiaj
ma 33 lata. Karierę rozpoczął w wieku 19 lat. Ja-
ko menadżer w zespołach marketingu wprowadził
na rynek nowe marki i linie produktowe w ra-
mach portfolio marek własnych IT oraz podwoił
obecność marki ASUS w mediach w Polsce. Jako
przedsiębiorca współtworzył 7 firm. W ciągu 13 lat
Grzegorz pracował dla ponad 200 firm z Europy,
Azji i Ameryki Północnej w tym dla największych
globalnych graczy na rynkach farmaceutycznych,
telekomunikacyjnych i IT. Jest wykładowcą w
Akademii Leona Koźmińskiego, mentorem w fun-
dacji Youth Business Poland oraz prelegentem na
wiodących konferencjach branżowych.
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Galeria na Emporach

Od rozumu do wiary

Kościół św. Tomasza Apostoła na Ursy-
nowie, u zbiegu ulic Dereniowej i Indiry
Gandhi, zwraca uwagę swoją wyjątkową
sylwetką. Bryła z czerwonej cegły, choć
na wskroś nowoczesna, przypomina bu-
dowle gotyckie z czasów apogeum misty-
cyzmu i życia religijnego. Wystarczy spoj-
rzeć na tę architekturę i nie ma się wąt-
pliwości, że to miejsce sacrum. 

Ten kościół, jako jeden z nielicznych, ma własne
wnętrze wystawiennicze – GALERIĘ na EMPO-
RACH. Nazwa powstała od jej osobliwego kształtu.
Wsparta na bocznych kolumnach i przyporach obie-
ga wysoko pierścieniem nawę główną. Doskonale
nadaje się do dużych wystaw artystycznych. Od
lat kieruje nią znany artysta-plastyk, wielokrotnie
nagradzany za swoją twórczość i społeczne zaanga-
żowanie – Jerzy Derkacz. Dzięki jego inwencji i
współpracy z proboszczem parafii – księdzem dr
Henrykiem Małeckim, przy życzliwości władz dziel-
nicy – organizuje cykliczne wystawy. Temat tych po-
kazów ma zawsze jakiś kontekst intelektualny i fi-
lozoficzny. Tytuł obecnej wystawy „OD ROZUMU
DO WIARY” w pełni temu kryterium odpowiada.    

Wykorzystując znajomości w środowiskach ar-
tystycznych i osobisty autorytet Jerzemu Derka-
czowi udało się zaprosić do udziału w ekspozycji
aż 39 twórców. Oto ich nazwiska: 

Elżbieta Banecka, Tomasz Bełech, Alina Bloch,
Agata Budny, Witold Czopowik, Małgorzata Dąb-
kowska, Jerzy Derkacz, Aleksandra Dobrowolska,
Bogusław Dobrowolski, Janusz Ducki, Dorota Gryn-
czel, Hanna Haska, Anna Jędrzejec, Zbigniew Ka-

raszewski, Ryszard Kozłowski, Dariusz Kowalski
(Kodar), Tomasz Jerzy Król, Daniel Ludwiczuk, To-
masz Łączyński, Jakub Łęcki, Tadeusz Markiewicz,
Franciszek Maśluszczak, Irena Moraczewska, To-
masz Myjak, Marian Nowiński, Piotr Nowiński, Fre-
do Ojda, Teresa Pastuszka-Kowalska, Roman Pie-
trzak, Teresa Plata, Jan Rylke, Bartosz Sandecki,
Czesław Piotr Szczepański, Piotr Szulkowski, Ewa
Szyman, Apoloniusz Węgłowski, Grzegorz Witek,
Maria Wollenberg-Kluza, Mariusz Gajewski.

Wśród powyższych artystów-plastyków wielu
jest znanych nie tylko w kraju, ale i za granicą. Są
również „debiutanci” wystawiający pierwszy raz
w tej Galerii. Znaczną grupę stanowią artyści
mieszkający i tworzący na Ursynowie. Ten wybór
niejako gwarantuje wysoki poziom artystyczny
ekspozycji. To zasługa kuratora – Jerzego Derka-
cza, który będąc sam autorem oryginalnych doko-
nań twórczych, potrafi ocenić sztukę innych i do-
konać trafnej selekcji.

Obecność tak wielu plastyków reprezentują-
cych indywidualne style, techniki i własną inter-
pretację tematu spowodowało, że pod każdym
względem jest to wystawa niezwykle interesują-
ca, intrygująca i ciekawa. Składają się na nią rzeź-
by w kamieniu, brązie, metalu, ze szkła i cera-
miczne, obrazy olejne i akrylowe, grafiki, rysun-
ki, fotografie, tkaniny jedwabne, różnorodne in-
stalacje itp.

Tytuł wystawy został zapewne zainspirowany
słowami Św. Jana Pawła II: Wiara i rozum są jak
dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku
kontemplacji prawd. Jasny i zrozumiały, a jednak
chyba sprawił artystom sporo trudności, gdyż gros
obiektów tylko sakralnością do niego nawiązuje.
Obok nich zobaczyć tu można kilkanaście pięk-
nych prac „neutralnych”. Ale jedna instalacja (co
do tego niemal wszyscy się zgadzają) wiernie i czy-
telnie oddaje ideę wystawy pt. „Domino” – jej au-
torką jest Irena Moraczewska.

Niewiele czasu zostało na odwiedzenie tego
miejsca – naprawdę warto. Kiczu tutaj nie znaj-
dziemy tylko dobrą, dostarczającą wrażeń intelek-
tualnych i estetycznych sztukę.   

Wystawa jest czynna do 3 maja 2016 br. co-
dziennie (z wyjątkiem poniedziałków) w godzi-
nach 15.00 – 17.00 i w niedziele po każdej mszy św.

Te k s t  i  f o t . :  J e r z y  R .  B o j a r s k i
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Ministerstwo Sprawiedliwości wykazuje, że na Narbutta 60 jest przekręt...

Notariusz, którego nigdy nie było
Po osiemnastu miesiącach
dziennikarskiego śledztwa i
użerania się z prokuraturami
różnego szczebla uzyskaliśmy
wreszcie dowód, że decyzja sto-
łecznego Biura Gospodarki Nie-
ruchomościami o zwrocie spad-
kobiercom byłych właścicieli
nieruchomości przy ul. Narbut-
ta 60 oparta jest na sfałszowa-
nym akcie notarialnym. 

Sprawa jest bardzo poważna,
ponieważ dotyczy mienia ko-
munalnego dużej wartości. W

dniu 26 maja 2014 r. zastępca dyrekto-
ra stołecznego BGN Jerzy Mrygoń wy-
dał decyzję, która skutkuje zwrotem
(przekazaniem w użytkowanie wieczy-
ste) spadkobiercom byłego właściciela
działki budowlanej przy ul. Narbutta
60. Na działce stoi wybudowany w 1955
r. pięciokondygnacyjny budynek miesz-
kalny. Decyzja owocuje tym, że zwrot
działki ma nastąpić z równoczesną
sprzedażą przez miasto nowemu wła-
ścicielowi części tego budynku. Ta
część to 10 lokali mieszkalnych bę-
dących własnością miasta o łącz-
nej powierzchni 466 metrów
kwadratowych. Cztery pozo-
stałe lokale zostały wcześniej
wykupione i nie będą przed-
miotem transakcji. W BGN
zadbano, by nowy właści-
ciel odkupił od miasta
owych 10 mieszkań po
maksymalnie niskiej ce-
nie. Sporządzony w 2013
r. operat szacunkowy
wycenia metr kwadrato-
wy mieszkania w jednej
z najbardziej prestiżo-
wych lokalizacji stolicy,
w kompletnie wyre-
montowanym za pu-
bliczne pieniądze bu-
dynku, na... 4 tys. zło-
tych. Tymczasem praw-
da jest taka, że na wol-
nym rynku metr kwa-
dratowy mieszkania w
tym rejonie trudno ku-
pić poniżej 10 tysięcy.   

P odstawą rosz-
czenia jest akt
notarialny z 11

stycznia 1947 r. – sporzą-
dzony w imieniu notariu-
sza Bronisława Czernica
urzędującego w tym czasie
przy ul. Kapucyńskiej 6. W de-
cyzji podpisanej przez Mrygo-
nia widnieje zapis, że przedmio-
towy akt notarialny “został ze-
znany w kancelarii notarialnej przy
ul. Kapucyńskiej 6”, co można uznać
jako poświadczenie nieprawdy w do-
kumencie urzędowym. W rzeczywi-
stości bowiem akt ten został sporzą-
dzony poza kancelarią, w suterenie
zrujnowanego budynku przy ul. Na-
rbutta 58. Mało tego, dokumentu nie
sporządził notariusz Bronisław Czer-
nic, lecz niejaki Zygmunt Anyżewski
podający się za jego zastępcę. Kilka-
krotnie zadawaliśmy na łamach pyta-
nie: czemu zadano sobie trud sporzą-
dzania ważnego dokumentu w piw-
nicy zrujnowanego domu, a nie doko-
nano tej czynności w ciepłej wygod-
nej kancelarii w śródmieściu stolicy?
Wszak droga z mokotowskich gruzów
na Kapucyńską i z Kapucyńskiej w gru-
zy była dokładnie taka sama. 

T a kwestia nie zainteresowała
ani BGN, ani prezydent Hannę
Gronkiewicz - Waltz, ani też

stojącej na straży prawa i porządku pro-
kuratury. Trzy nasze wnioski do HGW
o wstrzymanie wykonania decyzji BGN
pozostały bez odpowiedzi. To swego
rodzaju tradycja w naszym mieście. Na-
sze doniesienie do Prokuratury Rejo-
nowej Śródmieście – Północ o możli-
wości popełnienia przez Mrygonia prze-
stępstwa z art. 231 kk (niedopełnienie
obowiązków służbowych) szefowa tej
jednostki Agnieszka Muł przekazała do
realizacji młodemu asesorowi Mate-
uszowi Kopciałowi, który odmówił wsz-
częcia śledztwa, nie zagłębiając się spe-
cjalnie w szczegóły sprawy. 

Zkolei prokuraturze mokotow-
skiej donieśliśmy o możliwości
popełnienia przestępstwa przez

urzędnika delegatury BGN Waldema-
ra Gieryszewskiego, który poświadczył
nieprawdę w dokumencie urzędowym
(art. 271 kk) zamieszczając w nim infor-
mację, że budynek przy ul. Narbutta 60
został wybudowany przed 1945 r., pod-
czas gdy faktycznie powstał on dopiero
10 lat po zakończeniu działań wojen-
nych. To niebywale ważny ele-
ment – gdyby organ wyda-
jący decyzję zwrotową
przyjął, że budynek
powstał przed
wojną, nowi
właścicie-

le nie musieli-
by wykupować
10. lokali komunal-
nych. Otrzymaliby je za
darmo. Szefowa prokuratury
rejonowej na Mokotowie Małgorza-
ta Szeroczyńska zleciła prowadzenie
dochodzenia w tej sprawie starszej sier-
żant z KRP Warszawa Mokotów. Pani
sierżant, osoba chyba bez wyższego wy-
kształcenia (gdy je posiadała, miałaby
stopień oficerski), więc nie obeznana w
przepisach prawa szybko umorzyła do-
chodzenie, informując redakcję Passy, że
“nie dopatrzyła się w tej sprawie zna-
mion czynu zabronionego”. Wtedy rów-
nież zadaliśmy na łamach pytanie: prze-
kazujemy organom ścigania sfałszowa-
ny dokument, w którym urzędnik
expressis verbis poświadcza niepraw-
dę, mimo to organy nie dopatrują się
popełnienia czynu zabronionego. Jakiż
więc jeszcze dowód mamy dostarczyć,
by prowadzący dochodzenie mógł po-
stawić urzędnikowi konkretny zarzut?
Chyba tylko notarialnie poświadczone
przyznanie się Gieryszewskiego 
do winy.

N aszym zdaniem akt notarial-
ny ze stycznia 1947 r. został
sporządzony w tak nieja-

snych i podejrzanych okolicznościach,
że wręcz prosiło się, by odesłać spad-
kobierców byłych właścicieli do sądu.
Jerzy Mrygoń uznał jednak w sposób
arbitralny, iż wszystko jest lege artis i
roszczenie jest uzasadnione oraz z

urzędowego punktu widzenia kryszta-
łowo czyste. Rażąco uchybił w ten spo-
sób nie tylko art. 231 kk, ale również
zapisom art. art. 77§1 i 80 kpa, które
zobowiązują urzędnika do rzetelne-
go przeprowadzenia postępowania
dowodowego w sprawie. Bo gdyby
rzetelnie zbadał roszczenie, musiał-
by dopatrzyć się kantu, a mianowicie
tego, czego dopatrzyliśmy się po
osiemnastu miesiącach dziennikar-
skiego śledztwa my, dziennikarze lo-
kalnej gazety. Otóż Zygmunt Anyżew-
ski nigdy nie funkcjonował w polskiej
przestrzeni sądowniczej i notarialnej.
Sporządzony więc przez niego w
styczniu 1947 r. akt notarialny, który
był dla dyrektora Mrygonia podsta-
wą do uznania roszczenia, jest fał-
szywką i ten, za przeproszeniem, do-

kument dawno już powinien wylądo-
wać na śmietniku.

Wdniu 14 kwietnia 2016 r.
Departament Zawodów
Prawniczych i Dostępu do

Pomocy Prawnej Wydziału Notariatu
poinformował nas, że “w zasobach Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości nie odnale-
ziono akt osobowych Zygmunta Any-
żewskiego, nie jest zatem możliwe usta-
lenie jaką funkcję pełnił oraz potwier-

dzenie, czy w styczniu 1947 r. posia-
dał uprawnienia do sporzą-

dzania aktów notarial-
nych”. Gdyby rzecz

dotyczyła okresu
przedwojenne-

go, można

by spekulować,
że w pożodze wo-

jennej akta osobowe
mogły zaginąć, ulec spale-

niu, zniszczeniu, etc. Jednakże
po wojnie urzędowe dokumenty już
nie ginęły, funkcjonowały archiwa,
działał notariat, więc musiałby pozo-
stać jakikolwiek ślad po zastępcy war-
szawskiego notariusza w postaci kilku
(kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset?)
sporządzonych aktów notarialnych.
Tymczasem okazuje się, że pan Zyg-
munt Anyżewski (o ile w ogóle taki
człowiek w ogóle istniał) sporządził w
swoim życiu... tylko jeden tego rodza-
ju dokument, do tego poza kancelarią
notarialną, w piwnicy zrujnowanego
budynku na Mokotowie. 

J est rzeczą niepokojącą, że w
państwie prawa dziennikarze
lokalnej gazety muszą zastępo-

wać wysokich rangą urzędników sa-
morządowych oraz funkcjonariuszy
organów ścigania i na własną rękę pro-
wadzić stricte detektywistyczną robo-
tę, mającą na celu ujawnienie kantu i
ratowanie publicznego mienia milio-

nowej wartości. To nie przynosi chlu-
by administracji rządowej ani samo-
rządowej w stolicy państwa.   

Wzwiązku z powyższym do-
magamy się od prezydent
Warszawy Hanny Gronkie-

wicz - Waltz, w imieniu której wydana
została decyzja nr 197/GK/DW/2014
z dnia 26.05.2014 r., wszczęcia bez
zbędnej zwłoki procedury jej unieważ-
nienia, ponieważ decyzja oparta jest na
sfałszowanym akcie notarialnym. Do-
magamy się również od kierownictwa
Prokuratury Rejonowej Śródmieście -
Północ wzruszenia wydanego w dniu
23.10.2014 r. postanowienia o odmowie
wszczęcia śledztwa przeciwko Jerze-
mu Mrygoniowi z art. 231 kk. Wspo-
mniany dokument z Ministerstwa Spra-
wiedliwości w sposób jednoznaczny
świadczy o tym, że spisujący w styczniu
1947 r. akt notarialny o sprzedaży - kup-
nie nieruchomości przy ul. Narbutta 60
Zygmunt Anyżewski nie istniał w prze-
strzeni sądowniczej, więc nie mógł po-
siadać uprawnień do dokonywania

czynności notarialnych. Można to by-
ło sprawdzić, wysyłając stosowne za-

pytanie do Ministerstwa Sprawie-
dliwości, co było obowiązkiem Je-
rzego Mrygonia wynikającym z
zapisów art. art. 77§1 i 80 kpa.
Nie przeprowadzając rzetelne-
go postępowania dowodowego
w postępowaniu administra-
cyjnym dotyczącym zwrotu
osobom prywatnym mająt-
ku komunalnego wielkiej
wartości, urzędnik ten, na-
szym zdaniem, dopuścił się
popełnienia czynu zabro-
nionego.            

W Polsce można
mieć rację i
przegrać z

urzędem. Na prokuraturę
nie ma co liczyć, mimo że
“jest to urząd państwowy
powołany do stania na stra-
ży praworządności. Zazwy-
czaj swój cel prokuratura
realizuje poprzez zaskarża-
nie do sądów decyzji nie-
zgodnych z prawem...”. De-
cyzja w sprawie zwrotu nie-

ruchomości przy ul. Narbutta
60 zawiera dane sprzeczne ze

stanem faktycznym, ponadto
akt notarialny został sporządzo-

ny przez osobę do tego nie-
uprawnioną, poświadczono też

nieprawdę w dokumencie urzędo-
wym, mimo to śródmiejscy i moko-

towscy prokuratorzy umyli ręce ni-
czym Piłat Poncjusz. 

S prawa zwrotu nieruchomości
przy ul. Narbutta 60, którą
opisujemy od ponad półtora

roku, to dla dziennikarzy naszej re-
dakcji zupełnie nowe doświadczenie.
Przekonaliśmy się bowiem, że w ży-
cie weszła nowa formuła działania pro-
kuratury. Na doniesienie o możliwości
popełnienia przestępstwa przez urzęd-
ników nie odpowiada prokurator lub
jego zastępca, lecz szeregowy referent.
Po wtóre, nie otrzymuje się postano-
wienia o odmowie wszczęcia docho-
dzenia, lecz zawiadomienie. Różnica
jest taka, że postanowienie musi za-
wierać informację o możliwości od-
wołania się do wyższej instancji, a zwy-
kłe zawiadomienie takiego info nie za-
wiera. Po trzecie, prokurator informu-
je, że urzędnik wydając decyzję nie
musi dokonywać weryfikacji doku-
mentów, na podstawie których decyzję
podpisuje i wydaje. To wierutna bzdu-
ra, wystarczy dokładnie przeczytać  .
art. 77§1 i 80 kpa.

Ujmując rzecz w sposób kolo-
kwialny, zastępca dyrektora
stołecznego BGN Jerzy Mry-

goń nawet  nie mrygnął w sprawie
gdzie w grę wchodzą publiczne milio-
ny. Może po zmianie władzy w pań-
stwie i roszadach personalnych w pro-
kuraturach wreszcie mrygnie do pana
dyrektora Temida, choć trudno na to li-
czyć – wszak bogini ma oczy przesło-
nięte opaską.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
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W tym roku mija 20 lat od wybudowania hospicjum im. świętego Krzysztofa na Ursynowie

W tym miejscu chce się żyć aż do samego końca 

Kilka dni temu w ogrodzie ursy-
nowskiego hospicjum zakwitły
setki żonkili. Żonkil to symbol
nadziei. A nadzieja w człowieku
umiera ostatnia. To miejsce tej
nadziei nie odbiera nigdy. To
miejsce tętni życiem aż do same-
go końca...

To miejsce niezwykłe. Hospicjum im.
Św. Krzysztofa w niczym nie przypo-
mina szpitala, a tym bardziej przytułku
dla odrzuconych i bezdomnych. Bar-
dziej przypomina dom. 

Hospicjum mieści się w kameralnym
budynku o ciepłej architekturze, poło-
żonym w pięknym ogrodzie. W środku
jest przytulnie, jasno i bardzo, bardzo
kolorowo. Hospicjum dysponuje jed-
no-, dwu-, trzy- i czterosobowymi poko-
jami, każdy z własną łazienką. Pacjen-
ci i ich rodziny mają do dyspozycji prze-
stronną świetlicę, windę oraz pokoje
gościnne dla bliskich. Latem pacjenci,
nawet ci leżący, mogą wypoczywać w
łóżkach w zadaszonym patio, w któ-
rym stoją pergole i rosną kwiaty. Sły-
chać głośne rozmowy i śmiech. Tu na-
prawdę chce się żyć!

Odczarować hospicjum
„Hospicjum to nie jest miejsce, gdzie

się umiera. Hospicjum to powrót do do-
mu”. Właśnie w myśl tej idei już ponad
25 lat temu jeden z głównych założycie-
li Fundacji dr Jerzy Jarosz z zespołem
innych ochotników – lekarzy i pielę-
gniarek – objęli opieką hospicyjną oko-
ło 10 ursynowskich domów. Była to zu-
pełnie spontaniczna, dobrowolna i bez-
płatna działalność. – Chodziłem od do-
mu do domu, od pacjenta do pacjenta.
Byłem takim jednoosobowym hospi-
cjum. Ta praca była oczywiście bardzo
piękna i pozytywna, tylko że skala jej
działania – minimalna – opowiada dr
Jerzy Jarosz.

Podobnie było z zakresem udzielonej
pomocy, gdyż większość ludzi, która
opiekowała się chorymi nie miała nic
wspólnego z medycyną. – I właśnie wte-
dy powstała myśl, żeby chorymi opieko-
wali się fachowcy, którym będzie się
płacić za pracę, bo ma być to praca na
najwyższym poziomie. Wolontariusze
są mile widziani i mogą wspierać fa-
chowców w kwestiach pozamedycz-
nych – mówi dr Jarosz.

I tak na kanwie tych przemyśleń po-
wstała Fundacja Hospicjum Onkolo-
giczne św. Krzysztofa. Historyczny
przełom, jaki nastąpił w 1989 r. umoż-
liwił sformalizowanie tej działalności.
W 1990 r. trójka lekarzy: dr Jerzy Ja-
rosz, doc. dr Halina Hattowska oraz dr
Hanna Tchórzewska (rehabilitant)
wspólnie z specjalistami (socjologii – dr
Jerzy Drążkiewicz, wybitny znawca ru-
chu hospicyjnego, prawa – mec. Roma
Perestaj, architektury – Jerzy Górnicki
i inżynierii – Witold Ignaczuk, Marek

Kos) powołali do życia Fundację Hospi-
cjum Onkologiczne. Kolejnym i wielo-
letnim prezesem został dr Ryszard Sza-
niawski. – Wszystko od początku mie-
liśmy przemyślane od „A” do „Z”. Do-
bór tych osób nie był przypadkowy.
Hospicjum miało być profesjonalną in-
stytucją – mówi dr Jarosz.

Twórcy Hospicjum chcieli wyjść na-
przeciw oczekiwaniom i potrzebom
chorych – tych najmniej spełnianym. –
Na pierwszy plan wysuwała się potrze-
ba szacunku, potrzeba niesprawiania

kłopotu rodzinie oraz potrzeba kontak-
tu z głównym nurtem medycyny – mó-
wi dr Jarosz.

Spełniliśmy życzenia chorych
W 1991 r. pojawiły się pierwsze pie-

niądze na budowę hospicjum. W dużej
mierze były to datki przekazane przez
mieszkańców Ursynowa. W 1996r.
ukończono budowę hospicjum stacjo-
narnego dla 23 pacjentów. W 2009 r.
nastąpiła rozbudowa hospicjum. Pierw-
szego pacjenta przyjęto do Hospicjum
dokładnie 3 sierpnia 1996 roku. Dziś
opieką objętych jest 38 chorych. Każde-
go roku fachową opieką paliatywną
otoczonych jest 1000 chorych (hospi-
cjum stacjonarne) i 2000 (hospicjum
domowe). Pacjentami są na ogół ludzie
starsi, ale przybywa coraz więcej młod-
szych. Dzisiaj chorymi opiekuje się wy-
kwalifikowany zespół złożony z 10 leka-
rzy, 60 pielęgniarek, 5 psychologów, 3
rehabilitantek, 7 sanitariuszek, blisko 20
wolontariuszy i duszpasterza. Wszyscy
walczą o każdy dzień, o każdy uśmiech
chorego. Dają szansę na pokonanie bó-
lu i godne pożegnanie z życiem. – Sta-
ramy się być słonecznym promyczkiem
w zmaganiu się z ciężką, nieuleczalną
chorobą – mówi Dorota Jasińska, prezes
Fundacji.

Misją Fundacji jest poprawa komfor-
tu życia pacjentów oraz uświadomienie
ludziom potrzeby istnienia hospicjów. –
Nie chcemy, by były one postrzegane

wyłącznie jako miejsca związane ze
śmiercią – mówi pani prezes.

Pobyt w hospicjum nie oznacza rezy-
gnacji z fachowej opieki lekarskiej. Dzię-
ki medycynie paliatywnej, pomocy psy-
chologicznej i duchowej, pacjenci są w
dalszym ciągu leczeni i żyją bez bólu.
Żyją godnie przez resztę swego życia,
bez względu na to, ile im tego życia po-
zostało. – Staramy się zwalczać stereo-
typy. Poznają nas pacjenci, ale i ich ro-
dziny i przyjaciele, którzy tutaj przy-
chodzą. Staramy się też wychodzić do
ludzi. Nie zamykać się za murami naszej
fundacji. Pokazujemy, że tutaj dalej tęt-
ni życie. Życie – mamy nadzieję – najlep-
szej możliwej jakości. Organizujemy
pikniki, paradę bożonarodzeniową i
wiele innych imprez. Robimy to po to,
żeby pokazać, że jesteśmy. Tu, na Ursy-
nowie. Chcemy, żeby z każdym rokiem
przyłączyło się do nas coraz więcej
mieszkańców – dorosłych i dzieci – mó-
wi pani prezes.

Pomagać za jeden uśmiech
Założenie ursynowskiego hospicjum

nawiązuje do tradycji Cicely Saunders,
która hospicjum Św. Krzysztofa założy-
ła w Londynie. Tą angielską pielęgniar-
kę uważa się za twórczynię współcze-
snej medycyny paliatywnej. To wła-
śnie Saunders zwróciła uwagę środo-
wiska medycznego na pewien pro-
blem. Mimo że możliwości medycyny
w połowie XX wieku znacznie się roz-
winęły to niezależnie od tego ludzie
nadal umierają. A kiedy nie było szan-
sy na wyleczenie, pacjent pozostawio-
ny był bez pomocy. Cicely Saunders
mówiła: „Nigdy nie mów choremu, że
nic nie możesz dla niego zrobić. Nie za-
wsze możesz go wyleczyć, ale poma-
gać, dbać o to, by żył godnie do końca,
możesz zawsze”.

– Kiedy człowiek dowiaduje się, że
jest nieuleczalnie chory wali mu się ca-
ły świat. Nagle „wyskakuje” ze swojej ro-
li społecznej – mówi dr Ewa Bochner, or-
dynator hospicjum stacjonarnego i le-
karka zajmująca się na co dzień chory-
mi. – A oni chcą być dalej częścią życia.

Dlatego w codziennej pracy fachow-
ców wspierają ludzi dobrej woli. To wo-
lontariusze. Robią to za darmo, z po-
trzeby serca. Pomagają w bezpośred-
nim kontakcie z pacjentami, biorą
udział w akcjach organizowaniu kon-
certów i innych imprez, kolportowa-
niem materiałów promocyjnych o fun-
dacji, kwestach itd.

Obecność innych ludzi jest chorym
bardzo potrzebna. – Pacjentów hospi-
cjum trzeba traktować nie jak chorych,
ale tak jak wszystkich innych ludzi. Nie
zawsze trzeba rozmawiać. Czasem wy-
starczy sama obecność. Nawet jeśli cho-
ry śpi, to można po prostu przy nim po-
siedzieć, bo on wyczuwa obecność. A to
jest bardzo ważne. Jestem piosenka-

rzem. Od czasu do czasu organizuję dla
pacjentów koncerty muzyki włoskiej.
Wszyscy bardzo je lubią. Co mi daje
wolontariat w hospicjum. To naprawdę
wielka satysfakcja widzieć, że na twa-
rzy osoby, z którą rozmawiasz czy dla
której śpiewasz, pojawia się uśmiech. To
daje dużo bardzo pozytywnych emocji
– opowiada jeden z wolontariuszy.

Niech cały czas kwitną żonkile
Właśnie trwa akcja „Pola nadziei”, w

której ursynowskie Hospicjum bierze

udział. Program ten realizowany wy-
łącznie przez hospicja polega na sadze-
niu cebulek żonkili. Kiedy zakwitną
wiosną, są rozdawane w ulicznych kwe-
stach. Program zapoczątkowany został
przez Fundację Marie Curie Cancer Ca-
re z Edynburga w Wielkiej Brytanii.
Fundacja powstała w latach 40-tych
ubiegłego wieku. Dziś jest wiodącym

wśród specjalistycznych ośrodków opie-
ki paliatywnej w Wielkiej Brytanii. Za-
daniem kampanii jest nie tylko pozyski-
wanie pieniędzy na rzecz hospicjów,
lecz także propagowanie idei niesienia
bezinteresownej pomocy.

Żonkil w czasach starożytnych był
symbolem nadziei na nowe życie – od-
rodzenie. W tradycji chrześcijańskiej
żonkil symbolizuje triumf poświęcenia
nad egoizmem, miłości nad śmiercią,
miłości niebiańskiej nad ziemską. Kwiat
poprzez swoją subtelność, barwę i za-
pach uświadamia nam wyższe cele ist-
nienia, symbolizując kruchość i ulot-
ność życia, przemijanie – stałą meta-
morfozę.

To znak przypominający o ludziach
chorych, cierpiących, oczekujących po-
mocy w najtrudniejszych chwilach ży-
cia. Kwiat jest wezwaniem do niesie-
nia bezinteresownej pomocy. Coraz
więcej osób na całym świecie sadzi żon-
kile. Dla wielu cebulka jest wspomnie-
niem bliskich, którzy odeszli.

„Pola Nadziei” kwitną na miejskich
rabatkach, w parkach, przed szkołami,
przedszkolami, urzędami, szpitalami, w
każdym dogodnym miejscu.

Potrzeby finansowe Hospicjum cały
czas rosną. Ursynów się starzeje. Przy-
bywa chorych, a w hospicjum jest brak
miejsc, o czym świadczy długa kolejka
oczekujących. Pracownicy Hospicjum
chcieliby pomóc wszystkim, ale na ra-
zie ze względu na warunki jest to nie-
możliwe. Dlatego sensowna wydaje
się rozbudowa działalności Fundacji,
zwiększenie personelu i zakup specja-
listycznego sprzętu technicznego, któ-
ry umożliwi również opiekę nad pa-
cjentami nieonkologicznymi jednak
wymagającymi całodobowej opieki
medycznej.

Kontrakty z Narodowym Funduszem
Zdrowia i dotacje z Urzędu Miasta Sto-
łecznego Warszawy pokrywają około
55 proc. rzeczywistych kosztów lecze-
nia i opieki. Brakującą część środków
(ok. 45 proc.) Fundacja pozyskuje dzię-
ki ofiarności wszystkich, którzy rozu-
mieją potrzebę pomagania i ich rodzi-
nom. Są to firmy, ale i indywidualni
darczyńcy (m. in 1 proc. od podatku).
Urząd Dzielnicy Ursynów wspiera dzia-
łalność Fundacji, a burmistrz Ursynowa
Robert Kempa i Łukasz Ciołko odwie-
dzają czasem hospicjum osobiście i na
bieżąco interesują się tym co się tutaj
dzieje. Pracownicy zbierają datki także
podczas corocznej akcji „Odczarować
Hospicjum”.

Niestety, to wszystko kropla w morzu
potrzeb. Dlatego potrzebna jest każda
złotówka.

– Mamy nadzieję, że społeczność ur-
synowska nie pozostanie obojętna na lo-
sy naszych  podopiecznych. Podstawo-
wą cechą społeczeństwa obywatelskie-
go jest świadomość jego potrzeby
wspólnoty, zainteresowanie sprawami
społeczności oraz poczucie odpowie-
dzialności za jego dobro – mówi Pauli-
na Kasperska, odpowiedzialna w Fun-
dacji za szukanie funduszy na rozwój
Hospicjum.  

K a t a r z y n a  B r u d n i a s
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Ostatnio sporo czytałem na temat amerykańskiej firmy Tesla i
jej najnowszego dziecka – „modelu 3”. Zapewne powrócę szerzej
do samej marki w jednym z kolejnych felietonów, gdyż temat sto-
sowanej przez firmę technologii elektrycznej wydaje się być cie-
kawy oraz przyszłościowy. Rozmyślając nad wyższością tego roz-
wiązania nad różnego rodzaju autami hybrydowymi, natrafiłem
na nie mniej fascynujące doniesienia z Chin...

Przeciętny użytkownik samochodu w Polsce ma dość mgliste pojęcie na te-
mat chińskiej motoryzacji. Nieco lepiej wypada za pewne „średni kierowca” w Europie, gdyż
w kilku krajach wspólnoty produkty chińskiej myśli motoryzacyjnej są już oferowane. Wiem,
że podchody do polskiego rynku również trwają, tak więc nie minie zapewne zbyt wiele cza-
su, a i na polskich drogach zaczniemy widywać pojazdy z mało dziś mówiącymi nam motywa-
mi na emblematach.

Wiemy jednak trochę więcej. Zapewne każdy zapytany o to, z czym kojarzy mu się chińska
motoryzacja, odpowie, że z tak zwanymi klonami. Jak to zwał, tak to zwał, każdy wie, o co cho-
dzi, a zdjęcia choćby „chińskiego BMW X5” widział zapewne każdy, kto choć trochę zaintere-
sował się tym tematem. Przykładów chińskich aut, „podobnych” do znanych nam z innych ryn-
ków jest zresztą znacznie więcej. Jest też i inna strona chińskiej motoryzacji. Nie od dziś wia-
domo, że w kraju tym produkowanych jest wiele pojazdów elektrycznych, nierzadko, o robią-
cych wrażenie parametrach technicznych. Wśród elektrycznych konstrukcji, które miały szan-
se zagościć na dużą skalę również w Warszawie, są choćby elektryczne autobusy marki BYD,
które napsuły tak wiele krwi Solarisowi. Przy okazji tej właśnie chińskiej marki, sam przyznać
muszę, że osobowe modele szykowane na rynek europejski i moim zdaniem reprezentują już
poziom zbliżony do naszych oczekiwań. Jestem przekonany, że przy zachowaniu dotychcza-
sowej determinacji chińskich producentów, ich masowa obecność na europejskich rynkach jest
wkrótce nieunikniona. Choć z drugiej strony pamiętać należy nieudane wejścia, nie tylko do
naszego kraju, indyjskiej marki Tata. Zobaczymy, Koreańczykom się udało i to jak...

W dzisiejszym felietonie jednak nie o chińskich klonach, czy zaawansowanych technologicz-
nie autobusach elektrycznych. Ostatnio, znacznie większe wrażenie zrobiły na mnie doniesie-
nia z targów w Genewie, gdzie Chińczycy zaprezentowali ultrasportowy, hybrydowy bolid Te-
chrules AT96 TREV. Nie jest to pionierski pomysł na powiązanie napędu elektrycznego z tur-
biną gazową, takie „cuda” świat już widział. Znaną wcześniej technologię Chińczycy znacznie
rozwinęli i zmodyfikowali, a wyciśniecie z takiego układu mocy 1044 KM, moment obrotowe-
go 8640 Nm oraz 2000 km zasięgu, robi duże wrażenie!

Niezwykłe, jak na europejskie standardy, są również zastosowane w pojeździe akumulato-
ry. Chińczycy zdecydowali się na zastąpienie powszechnie wykorzystywanych obecnie akumu-
latorów litowo-jonowych, litowo-manganowymi. Rozwiązanie takie pozwoliło na znaczne
ograniczenie strat energii podczas ładowania i przyspieszyło cały proces do zaledwie 40 mi-
nut! Ponadto, ten sportowy bolid, który dla się też ładować z gniazd, w trybie czysto elektrycz-

nym ma zasięg ok. 150 km! In-
ną ciekawostką jest mikroturbi-
na, podobna do tych stosowa-
nych w lotnictwie oraz prze-
myśle elektrycznym, która za-
jęła miejsce klasycznego silnika
spalinowego. Rozkręca się ona
do 96 tys. obr./min, generując
36 kW mocy, z czego 6 kW
przeznaczone jest na zasilanie
osprzętu, a 30 kW wykorzysty-
wane jest do ładowania baterii.
To niewiele, ale wystarcza po-
noć do wygenerowania wystar-
czająco dużej ilości energii, nie-
zbędnej do zasilania sześciu sil-

ników elektrycznych, po jednym na koła przednie i po dwa na tylne.
Dzięki tym niewyobrażalnym wartościom, Techrules AT96 TREV rozpędzać się ponoć do 100

km/h w 2,5 s i osiągać prędkość maksymalną 350 km/h. Jednocześnie średnie spalanie jest sza-
cowane na poziomie... 0,18 l/100 km! Pełne wykorzystanie możliwości układu napędowego
skutkować ma ponoć zużyciem na poziomie 4,8 l/100 km! Powyższe dane wyglądają dość nie-
wiarygodnie, ale zapewne w najbliższej czasie dowiemy się więcej na temat niesamowitego pro-
jektu. Nie mniej intrygujące będzie oczekiwanie na zastosowanie podobnej technologii w ma-
sowo produkowanych autach osobowych.

Jak donoszą pomysłodawcy, prototyp napędzany jest paliwem lotniczym, ale nie ma ponoć
przeszkód, aby zadowalał się zwykłą benzyną, olejem napędowym lub gazem. Oprócz niezwy-
kłego napędu, konstruktorzy zadbali również o stosowną do osiągów oprawę. W nadwoziu za-
stosowano tak zwany monokok z włókien węglowych, podobny do tych montowanych w bo-
lidach F1. Układ napędowy pojazdu umieszczono centralnie, za kabiną pasażerską. Baterie
ukształtowane w literę T, umiejscowione zostały pomiędzy podróżującymi i za nimi. Taka
konstrukcja pozwoliła na uzyskanie niskiej masy pojazdu – 1380 kg oraz bardzo korzystnego
jej rozkładu. Wyzwaniem, jakie stawiają ponoć przed sobą konstruktorzy, jest zejście w wer-
sji produkcyjnej poniżej bariery 1000 kg!

Jak wspomniałem, ten wyjątkowy i fascynujący bolid, był prezentowany podczas tegorocz-
nych targów w Genewie, wzbudzając ogromne zainteresowanie zarówno swoją stylistyką, jak
i konstrukcja napędu. Szkoda, że mnie tam nie było...

M O T O W O J
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Moto ciekawostki...

Bolid po chińsku Wydawać by się mogło, że wprowadzony na tereny powojennej Polski
gatunek homo sovieticus (łac. człowiek radziecki), ukształtowany
przez doktrynę marksistowską, to rzekomo kolejny etap ewolucji

człowieka rozumnego. No cóż, homo sapiens zadomowił się u nas i w wielu kra-
jach na całym świecie na tyle dobrze, że należało przypuszczać, iż nic nie będzie
mu w stanie zagrozić. Tymczasem nastąpiło jakby rozdwojenie jaźni, bo pojawił się gatunek homo
europaeus (człowiek europejski), będący dla sovieticusa konkurentem. 

Okazuje się, że nic na tym świecie nie jest trwałe. Nawet pozycja dobrze już wprowadzonego gatun-
ku, przez długi czas dość pospolitego. Mamy bowiem do czynienia z ekspansją nowego, który poczy-
na sobie coraz śmielej przejmuje kolejne nisze zajmowane dotąd przez rozpowszechnionego tak u nas,
jak i na świecie człowieka radzieckiego. Następuje proces podobny do znanego z prehistorii wyparcia
neandertalczyka przez człowieka współczesnego. Czy zatem sovieticus podzieli los neandertalczyka?
Wszystko na to wskazuje. W każdym razie, z takim zjawiskiem mamy do czynienia w naszym kraju. 

Chociaż samo zniknięcie człowieka neandertalskiego wciąż budzi kontrowersje, faktem jest, że
zniknął, a człowiek współczesny zajął jego miejsce i stał się gatunkiem dominującym. Jakie są więc
przyczyny wypierania sovieticusa z terenu Polski? Czy będzie to proces „wchłonięcia”, jak głosi jed-
na z teorii wyjaśniających przyczyny zagłady prehistorycznego neandertalczyka? Jest to bardzo praw-
dopodobne, bo zarówno człowiek sowiecki jak i europejczyk zajmują tę samą przestrzeń ekologicz-
ną. Jakie atuty posiada ten ostatni? Co pozwala mu wyprzeć poprzednika? 

E uropejczyk jest lepiej wyposażony, trafniej wyczuwa międzynarodowe koniunktury poli-
tyczne i lepiej spełnia oczekiwania określonych grup interesów. Zyskuje więc w oczach de-
cydentów – najważniejszych graczy politycznych europejskich i światowych. Ma silne za-

plecze, podczas gdy homo sovieticus traci swe dotychczasowe oparcie wraz ze słabnącą pozycja ko-
losa na wschodzie Europy, który wraz ze spadkiem cen ropy naftowej i gazu przeżywa trudne
chwile. Ponadto homo sovieticus, powtarzający od lat te same wyświechtane slogany, stał się nie-
wiarygodny dla większości społeczeństw. Wraz z coraz większym dostępem opinii publicznej do in-
formacji (głównie za sprawą Internetu) głoszone przez niego „racje” są wypowiadane coraz cich-
szym głosem i trafiają w próżnię. Można to było zaobserwować w ostatnich wyborach w Polsce (pre-
zydenckich i parlamentarnych), które wykazały, że pozycja sovieticusa słabnie. 

Przypomina to los Fredericka Charlesa Kruegera znanego jako Freddy Krueger – postać z horro-
ru „Koszmar z ulicy Wiązów”. Freddy Krueger jest straszny, ale na szczęście istnieje tylko w świe-
cie fikcji, podobnie jak teorie głoszone i powtarzane przez ludzi sowieckich. Nie umieją oni wyjść
poza raz narzuconą im rolę, tak jak budzący grozę Freddy Krueger nie może wyjść poza konwen-
cję filmu grozy. Dlatego jest coraz mniej straszny i jego oddziaływanie na widza jest coraz mniej-
sze, tak jak kurczący się obszar wpływów człowieka sowieckiego. Za to przestrzeń dla homo euro-
paeusa stale się powiększa. A nawet, gdyby jej zabrakło, nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć

jakąś dodatkową. Najlepsze środo-
wisko dla europaeusa to świat kon-
sumpcji, pustych sloganów i braku
wyższych wartości. Świat stale się
zmienia, wraz z nim zmieniają się
ludzie i ich potrzeby. Potrzebują no-
wych haseł, nowych idei. Spostrze-
gli to wielcy polityczni gracze w dry-
fującej „na lewo” Europie. Wycią-

gnęli właściwe wnioski – zamiast pozbawionego własnego rozumu i zdolności do samodzielnego
myślenia sovieticusa, powtarzającego do znudzenia przebrzmiałe hasła: o demokracji, o jakiejś dro-
dze do powszechnej szczęśliwości, o dyktaturze mas – wykreowali „ugładzonego”, nastawionego
głównie na konsumpcję europejczyka. Postanowili dopuścić go do głosu. Został on po uprzednim
„praniu mózgu” wyposażony w nowe hasła i jest wyrazicielem powszechnie obowiązującej w Eu-
ropie poprawności politycznej. Głosi więc, że: dziura ozonowa jest zła, globalne ocieplenie jest rów-
nież złe. Wyraża sprzeciw przeciwko dążeniom narodów do samostanowienia. Mówi: nie – wszel-
kim partiom prawicowym zarzucając im faszyzm, nacjonalizm, antysemityzm, ksenofobię i wszyst-
ko, co przyjdzie mu do głowy, w tym „hipernacjonalizm” – jak ogłosił w przebłysku „olśnienia” (nie
wiadomo czym wywołanym) niejaki Bono z rockowego zespołu U2 – poprawny politycznie celebry-
ta, „ekspert” w zakresie polityki międzynarodowej i wewnętrznej polityki Polski i Węgier. 

E uropejczyk poza tym ma powtarzać – nie: wobec tradycji chrześcijańskiej i wobec wszyst-
kiego, co mogłoby zjednoczyć Europę wokół wspólnych wartości. Ma za to mówić „tak” –
dla związków jednopłciowych, popierać aborcję, niemiecką politykę przyjmowania emigran-

tów muzułmańskich, zachwalać ostentacyjne i prowokacyjne masturbowanie się kobiet w kościołach
katolickich (jak miało to miejsce w naszym kraju), popierać seks ze zwierzętami domowymi etc. 

Europaeus ma też popierać udzielanie kredytów przez zachodnie banki m. in. Grecji i innym kra-
jom dotkniętym kryzysem w celu jeszcze większego uzależnienia ich od tych banków. Ma wyrażać
sprzeciw wobec propaństwowej polityki Orbana i reform podejmowanych obecnie w Polsce. Musi
również popierać budowę gazociągu Nord Stream 2 – sprzecznego z interesem dziewięciu krajów
europejskich (w tym Polski). Ta czysto polityczna inwestycja jest emanacją polityki niemieckiej, pro-
wadzonej nad naszymi głowami, wspólnie z Rosją. 

Homo europaeus najlepiej czuje się w cukierkowym świecie bez wartości, chyba że za takowe uznać
umiejętność dostosowywania się do panującej koniunktury. Jest bardzo „elastyczny”, jeśli chodzi o
światopogląd, pod warunkiem, że jest on zgodny z obowiązującą „salonową” poprawnością. Łatwo
europeusem kierować. Wystarczy podsunąć mu „lukrowaną” przynętę i … nasz europejczyk staje się
idealnym klientem, konsumentem. Teraz trzeba go tylko przekonać, że towar, produkt lub usługa są
mu niezbędne do życia i do pełni szczęścia. – Bądź sobą! Kup taki to a taki produkt – krzyczą rekla-
my. Najlepiej dwa, a nawet trzy w jednym. Wszyscy już to kupili, nie bądź gorszy – zachęcają! 

Nie każdy z nas ma odwagę wyróżniać się z tłumu. Mniej asertywni wolą więc kupić – być jak in-
ni... Homo europaeus łatwiej daje się nabrać na taką formę reklamy niż człowiek rozumny, świa-
domy swojej tożsamości kulturowej.  Jaka zatem przyszłość czeka naszych „homo”? 

W przypadku jednego jest to niewątpliwie spadek populacji, a w drugim przypadku można
oczekiwać wzrostu. Czy jesteśmy skazani na zalew populacji „europaeus”? 

Nie sądzę. Historia jest pełna przykładów, że ludzkość potrafiła znaleźć skuteczne antidotum na
wszelkie „anomalie”. Co będzie tym antidotum? Trudno dziś wyrokować. Na pewno jednak euro-
paeus nie zagnieździ się w Europie ani w Polsce na długo. 

M ówi się, że rewolucje zjadają własne dzieci. Zapewne jest w tym dużo prawdy. Znane to
i niepokojące zjawisko. Wystarczy przypomnieć sobie losy przywódców Rewolucji Fran-
cuskiej. Zawsze w podobnej sytuacji znajdą się tacy, którzy wszelkie wynaturzenia wy-

tłumaczą i usprawiedliwią wyższą koniecznością. – Owszem, cierpią jednostki, ale liczy się przecież
dobro ogółu. W imię dobra ogółu można, a nawet poświęcić interes pojedynczego człowieka…  Za-
wsze, kiedy słyszę takie słowa, budzą one mój sprzeciw. Czyż to nie jednostki tworzą ogół? Dobro
ogółu powinno być wypadkową interesów jednostek. Podobnie, zjednoczoną Europę tworzą samo-
dzielne, odrębne narody. Ich dobro też powinno być uwzględniane. Musimy o tym pamiętać – my,
obywatele, a także ludzie którzy podejmują się rządzić w naszym imieniu. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Homo sovieticus vs homo europaeus

„Europejczyk ma powtarzać –
nie: wobec tradycji chrześci-
jańskiej i  wobec wszystkiego,
co mogłoby zjednoczyć Euro-
pę wokół wspólnych wartości”
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Stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie ul. Stryjeńskich
WWaarrsszzaawwaa,, ddnn.. 1199 kkwwiieettnniiaa 22001166 rr..

Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa
przyjęła stanowisko z wnioskiem do prezydent
stolicy o wstrzymanie przebudowy ul. Stryjeńskich
do czasu zakończenia budowy Południowej
Obwodnicy Warszawy. To efekt protestów i petycji
mieszkańców przeciwko tej inwestycji.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem
przedstawionym przez Zarząd Dróg Miejskich ul.

Stryjeńskich ma zostać zwężona do jednego pasa ruchu w każdą stronę, co oznacza radykalne
odejście od obecnego stanu, gdy pasy są dwa. W ocenie ZDM ma to poprawić bezpieczeństwo
pieszych, gdyż ograniczenie ruchu do jednego pasa wymusi wolniejszą i ostrożniejszą jazdę
zmotoryzowanych. Tyle że istnieje poważne ryzyko, iż zwężenie ulicy do jednego pasa spotęguje
korki, które i tak występują na ul. Stryjeńskich w czasie codziennych szczytów komunikacyjnych.
A mogą być jeszcze większe, zważywszy na planowaną budowę na Ursynowie Południowej
Obwodnicy Warszawy (POW).

„W trakcie budowy POW dojdzie do czasowego zamknięcia ulic łączących Południową i Północną
część dzielnicy. W takiej sytuacji ul. Stryjeńskich może być jedną z dwóch ulic umożliwiającym
mieszkańcom południowej część Ursynowa przejazd w kierunku centrum” – czytamy w uchwale
ursynowskich radnych.

Ponadto natężenie ruchu na ul. Stryjeńskich może się zwiększyć w związku z planowanym
oddaniem do ruchu ul. Nowokabackiej i Rosnowskiego stanowiących połączenie drogowe między
Wilanowem a Ursynowem. 

– W takiej sytuacji zwężenie ul. Stryjeńskich, a w konsekwencji ograniczenie jej przepustowości,
nie wydaje się trafionym pomysłem. Nasze stanowisko to wyrażenie obaw mieszkańców dzielnicy,
którzy nie chcą, by ta arteria Ursynowa stanęła w gigantycznych korkach – wyjaśnia Kamil Orzeł,
radny będący inicjatorem uchwały rady dzielnicy oraz prezes stowarzyszenia Projekt Ursynów.

W przyszłym tygodniu, 26 kwietnia br. (wtorek), w Natolińskim Ośrodku Kultury (NOK, ul. Na
Uboczu 3) odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian na ul. Stryjeńskich. W trakcie
jego trwania mieszkańcy będą mogli skonfrontować swoje wątpliwości z przedstawicielami ZDM. 

Na kilka dni przed spotkaniem mieszkańcy wciąż mogą podpisywać petycję o wstrzymanie
przebudowy ul. Stryjeńskich. Jest ona dostępna pod adresem www.petycje.internetowe.pl

K a m i l  O r z e ł
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

r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Oświadczenie stowarzyszenia i klubu radnych Nasz Ursynów 
W sprawie stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów zaproponowanego przez radnych koalicji rzą-

dzącej dzielnicą Ursynów, dotyczącego wstrzymania realizacji projektu wybranego przez miesz-
kańców „Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich” oświadczamy:

11.. Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu
części budżetu dzielnicy: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój
głos. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do budżetu m. st.
Warszawy i realizowane są w najbliższym roku budżetowym.

22.. W 2015 r. projekt „Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich” zo-
stał pozytywnie zweryfikowany, następnie w głosowaniu uzyskał 1 394 głosy (najwyższą ilość gło-
sów w obszarze Ursynowa Wysokiego Południowego) i został zlecony do dalszej realizacji w 2016 r.
Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz wyznaczenie pasów rowerowych na jezdni.

33.. W naszej opinii Budżet Partycypacyjny, mimo pewnych wad, jest dobrym instrumentem an-
gażującym mieszkańców w podejmowanie decyzji w samorządzie, integruje ich wokół ważnych
dla nich spraw, poprawia relacje pomiędzy mieszkańcami a samorządowymi władzami. 

44.. Dlatego uważamy, iż każda próba podważania demokratycznej decyzji podjętej przez miesz-
kańców jest nieporozumieniem i jest ona szkodliwa dla stanu demokracji lokalnej, niszczy zaufa-
nie do idei budżetu partycypacyjnego, sens angażowania się w oddolne inicjatywy społeczne, na-
rusza umowę społeczną zawartą pomiędzy mieszkańcami a władzami dzielnicy, w końcu ozna-
cza brak poszanowania dobrych obyczajów.

55.. Właśnie z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia na Ursynowie, kiedy to wchodzący w skład
koalicji rządzącej dzielnicą politycy, zwłaszcza z tzw. Projektu
Ursynów (organizacja wydzieliła się z Inicjatywy Mieszkań-
ców Ursynowa), od kilku tygodni podejmują działania mające
na celu wstrzymanie realizacji projektu wybranego przez miesz-
kańców, często operując chybionymi argumentami, wręcz utar-
tymi sloganami. 

66.. Nie każdy musi się zgadzać z założeniami projektu doty-
czącego przebudowy ul. Stryjeńskich. Niemniej jednak czas na
argumenty przeciwko temu projektowi był wtedy, kiedy on był
weryfikowany oraz w trakcie kampanii promującej zgłoszone
projekty. Fakt, iż zasadność projektu jest obecnie podważana
przez osoby rządzące dzielnicą, udowadnia niekompetencje
tych osób, gdyż wchodziły one w skład ciał odpowiedzialnych
w dzielnicy za koordynowanie spraw związanych z budżetem
partycypacyjnym, w tym za merytoryczną ocenę zgłoszonych

projektów. O budowie Południowej Obwodnicy Warszawy wiedzieliśmy wszyscy wcześniej, a
więc jeżeli te osoby uważały, że realizacja projektu spowoduje zakorkowanie się południowego Ur-
synowa, to dlaczego wcześniej nie podnoszono takich argumentów? 

77.. W naszej opinii faktycznie niekorzystnym rozwiązaniem, które może spowodować w przy-
szłości korkowanie się ul. Stryjeńskich, będzie zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu z ulicą Przy Bażantarni, co akurat jest promowane przez rządzącą Ursynowem koalicję. Za-
miast sygnalizacji świetlnej powinno zostać wybudowane w tym miejscu rondo.

88.. Biorąc powyższe pod uwagę odbieramy wszelkie działania koalicji rządzącej Ursynowem ja-
ko działania pozorne - nie mające nic wspólnego z troską o Ursynów. Te działania rozczarowują,
gdyż podważają umowę społeczną. Dlatego też, na wtorkowej sesji Rady Dzielnicy Ursynów rad-
ni klubu Nasz Ursynów nie poparli stanowiska w sprawie wstrzymania przebudowy ul. Stryjeń-
skich do czasu zakończenia budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Radni Nasz Ursynów nie
wzięli udziału w głosowaniu, gdyż uważamy, iż wzięcie udziału w głosowaniu usankcjonowało-
by próbę podważania decyzji mieszkańców, a ona już została podjęta w 2015 r. Radni klubu Nasz
Ursynów szanują tę decyzję i nie zamierzają jej podważać. Zwracamy także uwagę, że podejmo-
wanie jakiejkolwiek stanowisk, w szczególności przed zapoznaniem się ze szczegółami nowego
projektu organizacji ruchu jest niezasadne, wręcz absurdalne. W dniu 26 kwietnia zostało zapla-
nowane spotkanie informacyjne Zarządu Dróg Miejskich w sprawie przedmiotowego projektu i
przynajmniej do tego momentu żadne stanowiska Rady Dzielnicy ww. sprawie nie powinny być
podejmowane. Stanowisko Rady powinno zostać odesłane do komisji i tam radni powinni wnieść
merytoryczne wnioski do projektu ZDM. 

99.. Nasz Ursynów uważa, że rolą władz dzielnicy oraz radnych jest dążenie do opracowania jak naj-
lepszego projektu organizacji ruchu, a nie straszenia ludzi katastroficznymi wizjami paraliżu komuni-
kacyjnego, tak jak to starają się robić politycy rządzącej Ursynowem koalicji. Apelujemy do wszystkich
o rozsądek, o uszanowanie decyzji mieszkańców, bo realizacja projektu „Bezpieczne przejścia dla pie-
szych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich” daje szansę na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego  na przedmiotowej ulicy, uważanej dziś za jedną z najniebezpieczniejszych ulic Ursynowa.
Z takimi działaniami nie można czekać do zakończenia budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. 

W a r s z a w a ,  d n i a  2 0  k w i e t n i a  2 0 1 6  r.  ( s t a n o w i s k o  p o  k o r e k c i e )
( - )  S t o w a r z y s z e n i e  „ N a s z  U r s y n ó w ”

( - )  K l u b  R a d n y c h  „ N a s z  U r s y n ó w ”  

Podczas XXI Sesji Rady Dzielnicy Ursynów odbyła się parada eleganckich seniorów i
seniorek, eksponujących wielkanocne kapelusze wykonane przez uczestników
Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 

„Zawsze z ogromnym zainteresowaniem oraz ogromnym wkładem organizujemy spotkania oko-
licznościowe, które związane są z obchodami Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkiej Nocy. W
tym roku w czasie Świąt Wielkanocnych postanowiliśmy dołączyć jeszcze motyw ze Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej. Dlatego dzisiejsza parada kapeluszy wielkanocnych nawiązuje do tego,
że Amerykanie w Nowym Jorku w Niedzielę Wielkanocną eksponują właśnie kapelusze wielkanoc-
ne” – powiedziała w czasie sesji Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej  Lucyna Pieszyńska
– Gąsiorowska. 

Przed sesją zaprezentowano wernisaż ozdób wielkanocnych wykonanych przez uczestników Dzien-
nego Domu. 

f o t .  U r z ą d  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Mieszkanka Ursynowa
Agata Darnowska została
laureatką ursynowskich
eliminacji do 61. Ogólno-
polskiego Konkursu Recy-
tatorskiego zajmując I
miejsce w stołecznych eli-
minacjach konkursu.
Oznacza to także, że jako
jedyna w swojej kategorii
„turniej recytatorski” za-
kwalifikowała się do eli-
minacji wojewódzkich
konkursu. 

Jest to koleiny etap Ogólno-
polskiego Konkursu Recytator-
skiego. Pani Agata od 2013 r.
rozwija swoją artystyczną edu-
kację w ursynowskim Domu Kul-
tury Stokłosy,  uczestniczy w
warsztatach teatralnych oraz gra
w Teatrze Wolandejskim.

„Przede wszystkim jest mi nie-
zmiernie miło, że Jury Elimina-
cji Stołecznych Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego
uznało moje wykonanie za god-
ne wyróżnienia. Jest to do mnie
ogromny zaszczyt i cieszę się, że
będę miała możliwość zaprezen-
towania tekstów w czasie Elimi-
nacji Wojewódzkich. Aktualnie
uczęszczam do Szkoły Aktorskiej
Haliny i Jana Machulskich przy
PO ASSITEJ i oraz jestem aktor-
ką Teatru Wolandejskiego. Obec-
nie wraz z Zespołem pracujemy
nad nowym spektaklem pt.
“Przebudzenie Wiosny” w reży-
serii Leszka Spychały, którego
premiera odbędzie się za kilka
tygodni w Teatrze Wolandej-
skim. Ostatni czas jest dla mnie
bardzo gorący, gdyż jestem zaan-
gażowana w inne ważne dla
mnie projekty teatralne. Jestem
permanentnie niewyspana, ale
to co robię sprawia mi ogromną
satysfakcję, a to rekompensuje
wszelkie trudy„ – mówi Agata
Darnowska. 

„Wiedzieliśmy że nasi przed-
stawiciele reprezentują bardzo
wysoki poziom, niemniej jednak

wygrana stołecznych eliminacji
jest powodem do dumy. W imie-
niu Zarządu Dzielnicy Ursynów
gratuluję Pani Agnieszce i trzy-
mam kciuki w kolejnych eta-
pach” – komentuje wygraną za-
stępca burmistrza Łukasz Ciołko. 

Ogólnopolski Konkurs Recy-
tatorski  jest  najstarszym i naj-
większym konkursem recytator-
skim adresowanym do młodzie-
ży ze szkół ponadgimnazjalnych
i dorosłych. Eliminacje są kilku-

stopniowe, począwszy od prze-
glądów środowiskowych po fi-
nały ogólnopolskie. Rywalizacja
odbywa się w czterech turnie-
jach: recytatorskim, poezji śpie-
wanej, teatrów jednego aktora i
wywiedzione ze słowa. Głów-
nym organizatorem Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskie-
go jest Towarzystwo Kultury Te-
atralnej.

f o t .  Te a t r  W o l a n d e j s k i /
K a j a  G ł a z o w s k a

Parada eleganckich seniorów

Kolorowe kapelusze na sesji

61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Sukces młodej ursynowianki
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K ontrowersje związane ze zwrotem spadkobiercom byłych właścicie-
li stołecznych nieruchomości, znacjonalizowanych w październiku
1945 r. tzw. Dekretem Bieruta, to jedna wielka niekończąca się opo-

wieść. Na rynku tym od 1989 r. panuje klasyczna gangsterka, uprawiana w ma-
jestacie prawa przez mających urzędowe umocowania cwaniaków. Polska jest
jedynym krajem byłego bloku sowieckiego, zrzeszonym w UE, który nie posiada ustawy repry-
watyzacyjnej w klarowny sposób regulującej kwestię roszczeń i zwrotów. W Czechach ustawa
zastrzega, że zwrot mienia w naturze nie może dotyczyć nieruchomości, które zostały już za-
budowane, a reprywatyzacja na rzecz kościołów podlega znacznym ograniczeniom. Zastosowa-
no równolegle kilka metod reprywatyzacji. W Bułgarii uchwalono w okresie 1991-1992 aż 6 ustaw
reprywatyzacyjnych, które odrębnie dotyczą reprywatyzacji gruntów rolnych, sklepów, warsz-
tatów, magazynów, pracowni i innych nieruchomości. Na Węgrzech ustawa reprywatyzacyjna
nie przewiduje możliwości zwrotu majątku w naturze, nie istnieje też uprawnienie do oddawa-
nia majątku zamiennego. 

Co jest na rzeczy, że polscy politycy, od lewa do prawa, przez ćwierć wieku czuli obrzydze-
nie do uchwalenia tak potrzebnego obywatelom i krajowi aktu prawnego? I chyba nadal czują
odrazę, bo w przedstawionym po ostatnich wyborach parlamentarnych przez zwycięskie PiS ka-
talogu obietnic nie ma, niestety, ani słowa o ustawie reprywatyzacyjnej . Przebąkuje się jedy-
nie o jakichś ustawowych protezach, ale o ustawie jako całości omerta. To może być dowodem
na to, że każda ekipa rządząca Polską po 1989 r. jest w jakiś sposób umoczona w brudne inte-
resy reprywatyzacyjne, na których ustosunkowani cwaniacy zarabiają miliony. Brakuje mecha-
nizmów administracyjno-prawnych, jak na przykład wprowadzenia obowiązku przelewania rosz-
czeń na inną osobę fizyczną lub prawną wyłącznie w obecności notariusza oraz przyznania pra-
wa pierwokupu gminom. To mogłoby w jakimś stopniu ograniczyć panujące bezprawie. Brak
ustawy powoduje również lawinę skarg do Strasburga, który nalicza idące w miliony odszko-
dowania i kary. 

A ż 12 publikacji na łamach Passy i stos zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu przez
urzędników stołecznego BGN przestępstwa z art. 231 kk w sprawie decyzji z maja 2014
r. o zwrocie atrakcyjnej nieruchomości przy ul. Narbutta 60 spadkobiercom byłych wła-

ścicieli przyniosło oczekiwany efekt. Wykonanie decyzji zostało wstrzymane i lokatorzy 10 miesz-
kań komunalnych znajdujących się w tym budynku na razie mogą spać spokojnie. Ostatnio w spra-
wie wypowiedziało się Biuro Kontroli i Audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Resortowi
kontrolerzy słusznie zauważyli, iż bezpośrednia ingerencja ministra w postępowanie administra-
cyjne prowadzone przez organ samorządu terytorialnego jest niemożliwa. Jednak kolejne zda-
nie w piśmie z dnia 21.03.2016 r. świadczy o tym, że minister sprawiedliwości nie zamierza za-
mieść cuchnącej na odległość decyzji BGN pod dywan: “Z opisanej przez Pana sprawy wynika jed-
nakże możliwość popełnienia przez właściwych urzędników przestępstwa z art. 231 kk. W związ-
ku z powyższym Pańskie pismo zostało przekazane do Prokuratury Krajowej... z wnioskiem o wła-
ściwe rozpatrzenie”.  

Prokuratura Krajowa powinna
także bacznie przyjrzeć się ostat-
niej aferze związanej z próbą
przejęcia przez  masowo skupu-
jącego w stolicy roszczenia re-
prywatyzacyjne Macieja Marcin-
kowskiego boiska przy Liceum
im. Zamojskiego przy ul. Foksal.
Sam Marcinkowski działa w ra-
mach prawa, korzystając z braku

ustawy reprywatyzacyjnej, co nie jest działaniem przestępczym czy nielegalnym. Może jedynie dzi-
wić łatwość, z jaką realizuje roszczenia w stołecznym ratuszu, a konkretnie w BGN. Przed 1945 r.
teren przy ul. Foksal należał do spółki Robur. Dekretem Bieruta przejęło go państwo, urządzono tam
boisko obok przedwojennej szkoły. Marcinkowski kilka lat temu odkupił roszczenia od mec. Andrze-
ja Muszyńskiego, który wszedł w ich posiadanie będąc ustanowionym przez sąd w Katowicach li-
kwidatorem Roburu. 

B ystry wzrok śledczych z Prokuratury Krajowej powinien skupić się w całości na urzęd-
nikach stołecznego BGN, które odpowiada za reprywatyzację w Warszawie.  Dlacze-
go? Ponieważ w powyższej sprawie prawdopodobnie dopuścili się rażącego narusze-

nia art. art. 75-88a kpa, które zobowiązują urzędnika do rzetelnego przeprowadzenia postę-
powania dowodowego w sprawie, jak również art. 231 kk mówiącego o niedopełnieniu obo-
wiązków i nadużyciu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Stołeczne BGN nadzwy-
czaj szybko uznało roszczenie Marcinkowskiego do boiska szkolnego przy Foksal. Pod pozo-
rem chronienia szkolnej placówki przed przejęciem przez prywatnego właściciela BGN zapro-
ponowało Marcinkowskiemu sam miód – w zamian za boisko miał otrzymać działki na pl. De-
filad i jeszcze jedną nieruchomość, ale w uchwale “zapomniano” sprecyzować, o którą chodzi.
Prasa pisała, że proponowane Marcinkowskiemu działki zamienne mają wartość 31 milio-
nów złotych. Projekt stosownej uchwały równie szybko trafił do Rady Warszawy zdominowa-
nej przez PO. Pilotował ją sam dyrektor BGN Marcin Bajko, który poganiał radnych, strasząc,
że “grozi nam utrata boiska, ponieważ jego zwrot jest już na etapie końcowym”. Radni w lip-
cu 2014 r. “klepnęli” uchwałę.    

Aliści okazało się, że na stronach Ministerstwa Finansów widnieje informacja, iż za rzeczony te-
ren przy Foksal zostało już wypłacone odszkodowanie. Otrzymał je w ramach tzw. ustaw indem-
nizacyjnych jeden z właścicieli spółki Robur, obywatel USA, który posiadał blisko 56 proc. udzia-
łów w spółce. Ministerstwo Finansów sprawdza kolejną osobę, która dysponowała 20 proc. udzia-
łów. Trop wiedzie do Francji i należy zbadać, czy również ta osoba otrzymała odszkodowanie. Je-
śli tak, prokuratura będzie miała podstawę do postawienia urzędnikowi(om) BGN zarzutu z art. 231
kk. Mecenas Muszyński mimo wszystko upiera się, że grunt przy Foksal miasto musi zwrócić, po-
nieważ roszczenia do niego miał Robur, a nie jego współwłaściciele. O wypłaconym odszkodowa-
niu wszechwiedzący mecenas nie wiedział. 

Okazuje się, że pan Marcinkowski miał dostać od miasta w majestacie prawa superatrakcyj-
ne działki na pl. Defilad wycenione na ponad 16 mln zł oraz wskazaną przez siebie działkę przy
pomniku Kopernika (26 mln zł). Dziś jest tam parking, przed wojną stał pałac Karasia. Biznes-
men miał zapłacić miastu 11 mln zł różnicy wartości gruntów. Czy ten niebywale korzystny dla
niego, a fatalny dla miasta deal wyjdzie? Któż to wie, wszak w mieście stołecznym Warszawa
wszystko jest możliwe. Patrząc na to, co dzieje się z reprywatyzacją w Warszawie, jako rzecz mi-
łą dla mojego ucha przyjąłem wiadomość o wstrzymaniu przez ministra skarbu 200 mln zł na
spłatę przez miasto reprywatyzacyjnych roszczeń. Stołeczny ratusz natychmiast podniósł
wrzask, ale prawda jest taka, że ten, kto daje kasę, ma prawo sprawdzić, w jaki sposób jest ona
wydawana. Przede wszystkim, czy rozpatrywanie i wypłacanie roszczeń odbywa się w kolejno-
ści ich składania, czy też są podmioty (osoby) uprzywilejowane, którym udaje się “przeskaki-
wać” kolejkę do wypłat.  

W krakowskim magistracie został powołany specjalny referat, który sprawdza stan praw-
ny kamienic. Jego pracownicy wykonali iście detektywistyczną robotę przeprowadza-
jąc ponad 1000 postępowań. Ale było warto. Kraków zdobył wykaz nieruchomości, za

które Polska wypłaciła odszkodowania zachodnim rządom i dzięki temu udało się przejąć na rzecz
miasta 72 kamienice lub udziały w nich. To majątek wart setki milionów złotych. Dlaczego podob-
nego referatu nie powołano w stolicy, która finansowo chwieje się pod naporem roszczeń? To py-
tanie do pani Hanny Gronkiewicz - Waltz. Czemu Polska jest jedynym krajem w UE bez ustawy re-
prywatyzacyjnej? To z kolei pytanie należy adresować do panów Mazowieckiego, Balcerowicza, Paw-
laka, Millera, Buzka, Tuska i do pani Kopacz. A kiedy doczekamy się ustawy definitywnie likwidu-
jącej gangsterkę na rynku nieruchomości? W tej sprawie oczekujemy pilnej odpowiedzi już od pa-
na Jarosława Kaczyńskiego. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Z kogo Muszyński robi idiotów?

„Polska jest jedynym krajem 
byłego bloku sowieckiego, zrze-
szonym w UE, który nie posiada
ustawy reprywatyzacyjnej w 
klarowny sposób regulującej
kwestię roszczeń i zwrotów”

Te zwężenia ulic, już dokonane na Cynamonowej i dopiero planowane –
na braci Stryjeńskich, nie mają dobrej PASSY za sobą. Ja mam zdanie od-
rębne. Leclerc to jedno z czterech miejsc moich podstawowych zakupów.

Tu kupuję: wodę, gazetę, sok malinowy, makarony, chemię domową, udka kacze,
jaja, twarożek, śmietanę, serek topiony, masło, oliwę, ziemniaki, czasem jeszcze
coś z mięsa. W Lidlu najczęściej: wino, żółty ser, boczek i to, co przynoszą tam w dni specjalne. Jesz-
cze Biedronka (pomidory malinowe) i piekarnia w metrze Ursynów. Piszę jak jest. Tym razem cho-
dzi mi o Leclerka, bo odnoszę się do zwężenia Cynamonowej, ale nie chcę przecież dawać fałszy-
wego świadectwa handlowi. KEN-u i Surowieckiego akurat nie zwężają. 

Jestem za zwężeniem. Często (nie zawsze – ile w końcu można wypić tego wina?) po zakupach w
Leclercu jadę do Lidla. Skręcam więc z parkingu na Ciszewskiego w prawo, w Cynamonową. I jadę
te trzysta metrów do Indiry Gandhi. Tak, jest trochę ciaśniej. Należy jechać z odrobinę pilniejszą
uwagą, trochę precyzyjniej, ale jest to różnica niewielka, niekosztowna. Czasu nie tracę. Zyskuję za

to, bo jestem jakby trochę pew-
niejszy, że nikomu krzywdy nie
zrobię. Tor jazdy jest bardziej
oczywisty. Tam i tak dwa auta
obok siebie, to o jedno, przed
zwężeniem, za dużo by było. Jed-
na może ułomność tego rozwią-

zania – to jednak pewne uszczuplenie miejsca dla parkujących samochodów. Ale nieznaczne. I czy sa-
mochody rzeczywiście są konieczną dominantą wszelkich relacji w mieście? A gdzie piesi? A cykliści?

Ano właśnie, przybyło bezpieczeństwa dla rowerzystów. Wobec mnie określenie „reprezentant ani-
malnego kainowego plemienia, które gen zdrady wyssało z mlekiem matki i dlatego jest najgorsze-
go sortu, na dodatek jest wegetarianinem i cyklistą” pozostaje akurat w pełni prawdziwe w jednym
elemencie: tam, gdzie mówi się o cyklistach. Rzecz jasna, wypacza to trochę wiarygodność mojej nie-
zgody na krytykę tych zwężeń. Na obronę mam, że rowerem jeżdżę inaczej. Najpierw do Lidla, po-
tem zaś ulicami rotmistrza Pileckiego i Ciszewskiego do Leclerka. I wracam podobnie, do Pileckie-
go, którą zmykam potem na zachód, do siebie. Cynamonowej pod rower nie używam. Więc jako ro-
werzysta nie mam żadnego interesu bronić wytyczonych na niej tych ścieżek. Piszę dla dobra wspól-
nego. Nie zdziwi mnie więc, jeśli pozostanę osamotniony będąc za zwężeniem. Mnie Cynamonowa
najbardziej kojarzy się ze „Sklepami Cynamonowymi” Brunona Schulza. Może dlatego wolę jeździć
tam wolniej, by to skojarzenie dłużej przy mnie było. a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

WARTO MYŚLEĆ Andrzej Celiński

Ja, cyklista

„Czy samochody rzeczywiście
są konieczną dominantą wszel-
kich relacji w mieście? A gdzie
piesi? A cykliści?”

Piórem Derkacza
Cyprian 
Lukasek 

lat 9
TTeenniissiissttaa kklluubbuu TTiiee BBrreeaakk,,ttrreenneerr

PPiioottrr GGrroollll

Któż nie marzy o sportowej sławie,
która w konsekwencji popularności
uprawianej dyscypliny sportowej da
również i dobro materialne. Na szczy-
ty dostają się najlepsi z najlepszych.
Zamiast siedzieć w domu  i grać w gry
komputerowe, trzeba szukać swojej
szansy w sporcie. Dotarcie na szczy-
ty nie daje gwarancji pozostania tam.
Umiejętność gry trzeba wesprzeć od-
pornością psychiczną i ciężką pracą.
Cyprian Lukasek w swojej kategorii
wiekowej należy do najlepszych. Wol-
ny czas, jaki pozostaje mu po nauce i
treningach, przeznacza na... kolek-
cjonowanie wycinków „Piórem Der-
kacza”. Skoro Cyprian postawił na
mnie, to ja trzymam kciuki za dalsze
postępy młodego i ambitnego Cypria-
na Lukaska. J e r z y  D e r k a c z

Do biedronki przyszedł żuk *…
Aż biedronkę ścięło z nóg.

Przerażona pyta żuka:
Czego pan tu u mnie szuka?

Żuk z gatunku gnojowatych?
To nie dla mnie! Na nic swaty.

Odmówiłam ręki wczoraj,
Bo wybrałam muchomora.

Nie chcę brzydko się wyrażać,
Lecz nie wyjdę za gnojarza.

Nie jest to ideał mój,
Gdy ktoś w gnieździe lubi gnój.

Było miło, grzało słonko,
Dobrze żyło się biedronkom.

Miałam wolność, dość przestrzeni, 
Pan to wszystko chciałby zmienić.

Nie pozwolę, żeby żuk
Decydować miał jak Bóg.

Pan mi wmawia coraz częściej,
Że tak dba o moje szczęście.

Ja nie wierzę. To są mrzonki.

Co pan zrobił z mojej łąki?
Ileż pan narobił gnoju!

Zostaw, żuku, mnie w spokoju.

Pan chce bardzo, przyznać muszę,
Czczonym być skarabeuszem.

Pan uważa, że jest święty,
Tylko skąd te ekskrementy?

Czy dlatego każdy żuk
Ma aż tyle wiernych sług?

Część owadów, to się zdarza,
Chce za wodza mieć gnojarza,

Wyznawcami ci są głównie,
Co się lubią taplać w gównie.

Stąd uważa każdy żuk,
Kto nie z nami, ten nasz wróg. 

Zwolennicy, żuku, twoi
Chcą owady inne zgnoić,

A ja mam poglądy skrajne,
Nie chcę się obrzucać łajnem.

Mnie żuk gnojarz (geotrupes),
Pocałować może w d...pę.

W o j t e k  D ą b r o w s k i

NNoowwaa wweerrssjjaa wwiieerrsszzaa BBrrzzeecchhwwyy

( * Geotrupes stercorarius)

DO BIEDRONKI PRZYSZEDŁ ŻUK
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Tłumy widzów na inauguracji sezonu wyścigów konnych

Uczitelka tanca niedościgniona

Frekwencja w pierwszym dniu
wyścigowym przerosła oczeki-
wania organizatorów gonitw
na Służewcu. Takich tłumów na
inauguracji sezonu nie pamięta-
ją najstarsi bywalcy stołecznego
hipodromu. Nie zawiodło młode
pokolenie warszawiaków, osoby
w wieku 30+ stanowiły więk-
szość na widowni.

Wedle pobieżnych ocen na słu-
żewieckim torze zjawiło się
w niedzielę około 7 tys. mi-

łośników wyścigów konnych. Sezon ofi-
cjalnie otworzył ks. prałat Paweł Bekus w
towarzystwie pełniącego obowiązki pre-
zesa Polskiego Klubu Wyścigów Kon-
nych Tomasza Chalimoniuka i dyrekto-
ra Oddziału Wyścigi Konne Totalizatora
Sportowego Włodzimierza Bąkowskie-
go. W związku z generalnym remontem
trybuny głównej organizator mityngu
mógł udostępnić widzom jedynie część
zmodernizowanej trybuny środkowej,
co powodowało pewien dyskomfort. Jed-
nak remontu głównej trybuny nie moż-
na było dłużej odkładać ze względu na jej
fatalny stan techniczny. Obiekt nie był
poddany modernizacji przez ponad 70
lat. Spółka Traf, organizator końskiego
totalizatora, oddała do dyspozycji graczy
70 kas, mimo to obstawienie gonitwy
wiązało się z długim oczekiwaniem w
tasiemcowych kolejkach. Wydaje się, że
podczas kolejnej gali na Służewcu nie-

zbędne będzie otwarcie przynajmniej
100 okienek kasowych.

P ierwszą gonitwę sezonu 2016 –
Handicap Otwarcia (Nagroda
Dandolo) – wygrał w pięknym

stylu 4-letni ogier Newerly, dosiadany
przez czyniącego stałe postępy prakty-
kanta dżokejskiego Ireneusza Wójcika.
Zwycięski ogier trenowany jest we Wro-
cławiu przez młodego trenera Michała
Borkowskiego, którego konie były re-
welacją poprzedniego sezonu. W pierw-
szym dniu sezonu konie spod reki tre-
nera Borkowskiego Newerly i Uczitelka
Tanca (niedościgniona jak w poprzed-
nim sezonie) wygrały dwie gonitwy, a
klacz Tea wywalczyła trzecie miejsce.
Wydaje się, że czasy, kiedy konie z Wro-
cławia statystowały na Służewcu, prze-
ważnie zamykając pole, należą do prze-
szłości. Szkoda tylko, że jest to jedyny
przedstawiciel wrocławskich Partynic
notujący sukcesy w Warszawie. Liczy-
my, że śladem Borkowskiego pójdą po-
zostali partyniccy trenerzy, bo coraz
mocniejsza konkurencja to coraz wyż-
szy poziom wyścigów konnych. 

Udanie otworzył tegoroczny se-
zon także Emil Zachariew ma-
jący własną stajnię na Służew-

cu. Trenowane przez niego Nikus i Emos-
sa wygrały swoje wyścigi, a debiutujący
w wieku trzech lat ogier Helio Bareliere
zajął trzecie miejsce. Dobra forma koni
Zachariewa zaskoczyła graczy, bowiem

trener ten zazwyczaj “miękko” wchodził
w sezon. Bardzo dobrze wypadły konie
Adama Wyrzyka z podwarszawskiej
stadniny Rosłońce. Niespodziewane
zwycięstwa Marywila i Finalistki “uśpi-
ły” tor owocując bogatymi wypłatami w
totalizatorze. Dodając do tego drugie
miejsca klaczy De Longa i ogiera Hard
Work należy przyznać Wyrzykowi palmę
zwycięstwa w rankingu trenerów po
pierwszym dniu wyścigowym. 

Wświetle ustawy hazardowej
z 2010 r. należy rozdzielić
organizację gonitw (wyści-

gów konnych) i grę w koński totalizator.
Za organizację gonitw odpowiada eki-
pa O/Służewiec - Wyścigi Konne Tota-
lizatora Sportowego, a za zakłady wza-
jemne pracownicy Trafu, spółki z grupy
kapitałowej TS. Traf – poza przyjmo-
waniem zakładów wzajemnych na Słu-
żewcu – umożliwia również grę na wy-
ścigach we Francji. W przyszłości w
ofercie mają znaleźć się zawody roz-
grywane na terenie różnych państw,
natomiast koński totalizator na Służew-
cu ma zostać włączony do globalnej sie-
ci, a tym samym umożliwić graczom
obstawianie gonitw na Służewcu z każ-
dego miejsca na kuli ziemskiej. 

W pierwszym dniu sezonu
2016 graczy czekała nie-
spodzianka w postaci wy-

eliminowania w praktyce gry w zakła-
dzie porządkowym, który funkcjonuje

w Polsce od dziesiątek lat. W zastęp-
stwie wprowadzono “dwójki”, co,
wbrew obawom wielu fachowców, spo-
tkało się z niespodziewanie ciepłym
przyjęciem przez służewieckich bywal-
ców. Chyba nie bez powodu trafienie
choćby jednej “dwójki” to zastrzyk go-
tówki nawet na cały dzień wyścigowy,
bowiem są one o wiele wyżej płatne niż
tradycyjne porządki. – Kiedy wpadam
na Służewiec, wolę grać “dwójki” niż
porządki – mówi mieszkający na stałe
we Wrocławiu Wiesław Saniewski, zna-
ny reżyser filmowy i hodowca koni wy-
ścigowych. - “Dwójka” bowiem to bar-
dziej gra wiedzy, dlatego mnie akurat
wydaje się ciekawsza.

Inaugurację sezonu wyścigowego
2016 na Służewcu należy ocenić
jako udaną. Gigantyczny ścisk to

skutek wyłączenia remontowanej try-
buny głównej, więc trudno kogokolwiek
obarczać winą z tego powodu. Grzegorz
Sołtysiński, członek zarządu TS, w któ-
rego pionie znajduje się tor służewiecki
i wyścigi konne, nie krył zadowolenia: –
Niezmiernie cieszy tak wielka liczba wi-
dzów, szczególnie młodego pokolenia –
powiedział po zakończeniu mityngu. –
To bardzo dobry prognostyk na przy-
szłość oraz najlepszy dowód na to, że na-
sza ośmioletnia ciężka praca, mająca na
celu przywrócenie Służewcowi dawne-
go blasku i uczynienie z tego zabytkowe-
go obiektu miejsca chętnie odwiedzane-

go przez warszawiaków, nie poszła na
marne. Trudno nie zgodzić się z preze-
sem – widząc tłumy chętnych do ogląda-
nia końskich wyścigów, jak również
ogromny rozmach robót na remonto-
wanej trybunie głównej, nie sposób
oprzeć się wrażeniu, że dzień, w któ-
rym Służewiec na powrót, jak przed
wojną, uzyska status towarzyskiego sa-
lonu Warszawy jest coraz bliższy. 

Poza publicznością dopisały
również media – zjawili się re-
porterzy stacji telewizyjnych

TVN, TVP, Republika oraz przedstawi-
ciele prasy. Ze swojej strony, dzienni-
karza komentującego wyścigi konne na
Służewcu od blisko 20 lat, będę nama-
wiał kolegów z mediów do częstszego
bywania na sobotnio - niedzielnych mi-
tyngach. Dzięki zapobiegliwości pana
Zdzisława Łaty z działu administracji
TS do dyspozycji dziennikarzy jest wy-
godna, dostępna tylko dla ludzi me-
diów loża prasowa na widowni trybu-
ny środkowej. Pierwszy krok w kierun-
ku zachęcenia stacji telewizyjnych do
odwiedzania zabytkowego stołeczne-
go hipodromu został zrobiony – mój
mail w tej sprawie skierowany do re-
dakcji TVP3, warszawskiego kanału Pu-
blicznej, spotkał się z bardzo ciepłym
odzewem. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t o :  A n d r z e j  K o w a l c z y k  i  M a t e u s z
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Właściwie, trudno o lepszy
komentarz do wystawy
malarstwa Franciszka
Maśluszczaka w Lex Galle-
ry przy Okręgowej Izbie
Radców Prawnych, pl.
Konstytucji 5 w Warszawie
niż łacińska sentencja „Ar-
tificem commendat opus”,
co oznacza po polsku –
Dzieło mistrza chwali. 

Chodzi oczywiście (jak się do-
myślamy) o mistrza, który to
dzieło stworzył. Mistrz Franci-
szek stworzył wiele dzieł, co
ważne – są to dzieła łatwo rozpo-
znawalne. Jest on bowiem jed-
nym z niewielu artystów two-
rzących w oderwaniu od panują-
cych w sztuce trendów. Od daw-
na podąża własną, wytyczoną
przez siebie drogą, co sprawia,
że każdy kto widział jego obrazy
lub rysunki, z pewnością nie po-
myli ich z innymi. 

Świat wyzierający z obrazów
Franciszka Maśluszczaka jest od-
realniony, pełen metafory. Wy-
pełniają go ludzie zatopieni
gdzieś w małomiasteczkowej ar-
chitekturze, jakby zapomniani
przez czas, pokazani z jakiejś nie-
typowej perspektywy. Przypomi-
nają postaci ze średniowiecznej

biblii pauperum (ilustrowana bi-
blia dla ubogich). Pojawiają się
w otoczeniu starych kamieniczek,
samotnych drzew, cerkwi, kościo-
łów etc. Są trochę karykaturalni,
nieco zdeformowani, zatopieni
w swoich „ludzkich” sprawach.
Trzymają w rękach różne atry-
buty m. in.: laski, instrumenty
muzyczne. Wznoszą mury, bu-
dują, składają ręce w modlitew-
nych gestach. Wszyscy są w jakiś
szczególny sposób uduchowieni. 

Franciszek Maśluszczak to
malarz, rysownik, grafik, ilustra-
tor, pedagog – absolwent ASP w
Warszawie, honorowy członek
Rotary Club Warszawa Sobieski.
Jest związany z Ursynowem. Je-
go prace prezentowane były wie-

lokrotnie na wystawach indywi-
dualnych, w galeriach, w muze-
ach, w instytucjach kultury w
Polsce i za granicą m. in.: w
Wiedniu, Sztokholmie, Berlinie,
Tokio. Znajdują się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Krako-
wie, w Szczecinie, w Nieboro-
wie, Muzeum Śląskim w Katowi-
cach, Muzeum Historycznym w
Zamościu, w Muzeum Pokoju.

Lex Gallery cieszy się coraz
większym uznaniem miłośników
sztuki, głównie za sprawą zna-
nych i uznanych twórców, jak i
tych, którzy swoje osiągnięcia i
dokonania artystyczne publicz-
nie prezentują od niedawna.

Wystawę można oglądać do
17 maja. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

W ostatnie dwa kwietniowe weekendy gościł w Domu Sztuki Teatrzyk “Siadaj Pała”
ze swoim premierowym repertuarem.

Dzieci zaprezentowały dwa spektakle: “Brzydkie Kaczątko” i “Jak wesoło w Hałasowie, obydwa wg
scenariusza Małgorzaty Grzesikowskiej, z piękną ilustracją muzyczną Macieja Morguna.

“Brzydkie Kaczątko”, wg autorki scenariusza, to wzruszajaca historia poruszajaca problemy akcep-
tacji i tolerancji w sposób zrozumiały dla dzieci. Natomiast “Jak wesoło w Hałasowie”, wg książki Astrid
Lindgren “Dzieci z Bullerbyn”, to cudowna podróż w świat dzieciństwa babć i dziadków młodej widow-
ni. Scenografia, kostiumy, piosenki, a przede wszystkim urocze przygody szóstki bohaterów Hałaso-
wa sprawiły, że spektakl został przyjęty entuzjastycznie.

Charakterystycznych dla prezentacji Teatrzyku “Siadaj Pała”elementów: emocje, ekspresja, roz-
maitość form przekazu - i tym razem nie zabrakło, czyniąc spektakle niezwykłym wydarzeniem kul-
turalnym. 

Premiery Teatrzyku Siadaj Pała

Prawnicy pokazują Maśluszczaka

Dzieło mistrza chwali...
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POŻYCZKI w 24H (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

MONETY, znaczki, medale,
meble, obrazy, książki, 
601-235-118, 22 253-38-79

SKUP książek, dojazd, 
509-548-582

KUPIĘ mieszkanie: zadłużone; 
z lokatorem; z problemem
prawnym, 796-796-596

POMIESZCZENIE 16 m2

w zakładzie fryzjerskim do
wynajęcia, 509-222-862

SPRZEDAM mieszkanie 36 m2,
pokój z kuchnią przy al.
Kasztanowej, IV p., winda,
komórka, balkon. Cena 330 tys. zł,
662-711-090

SPRZEDAM umeblowane
mieszkanie w Piasecznie, 47,5 m2

z garażem podziemnym, 
608-33-43-99

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT. Wszystkie marki,
512-391-270

SPRZEDAM lub wynajmę
miejsce postojowe w garażu przy
ul. Nugat 9. Tel. 692-007-365

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

FRANCUSKI, ROSYJSKI, 608-
058-494

HISZPAŃSKI, 507-087-609

KREATYWNE  KOLONIE
z Teatrzykiem “Siadaj-Pała” nad
jeziorem, dla dzieci 7- 12     lat, 

26 czerwca - 7 lipca 2016 r.,
Chomi?za Szlachecka, doskonałe

warunki, ciekawy  program,
niezapomniane wspomnienia.

Info:  Małgorzata Grzesikowska
515 231 969

MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27, 691-502-327
MATEMATYKA, fizyka, chemia,

505-356-121
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NIEMIECKI dojeżdżam
602-571-204

PODSTAWY elektrotechniki,
609-41-66-65

WŁOSKI - każdy zakres, przy
Metrze, 604-135-212

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie i okazyjnie

sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Apartamenty:
!Mieszkanie 96 m2 z garażem,

3 sypialnie, salon otwarty z
kuchnią, III p. z windą. Przepiekny
apartament, ul. Cynamonowa.

!Warszawa-Kabaty, ul. Jerzego
Zaruby, 5 pokoi o pow. 127 m2, V
p. winda, 2000 r. bud., duży 54 m2

taras, piwnica i garaż w cenie.
Zdjęcia i plan apartamentu drogą
mailową. Klimatyczne mieszkanie
w pięknej, cichej okolicy, 300 m od
lasu, blisko metro. Apartament jak
bajka. Cena 1 mln 350 tys. zł do
niewielkich negocjacji.

!Warszawa-Ursynów, ul.
Bekasów, 103 m2, piękny design, 4
pok. Cena 1 mln 100 tys.zł

!Wilanów, 91 m2, cudny ap., 4
pok., garaż na 2 sam. + piwnica w
cenie, do wejścia, odrębna
własność lokalu, księga wieczysta.
Tylko 995 tys. zł.

!Wilanów, Branickiego, 98 m2,
III p. z windą, standard. Oś.
strzeż.,ochrona.. W cenie 2 miejsca
post. w garażu. Cena 960 tys. zł.

!Miasteczko Wilanów, ul.
Kazachska, 69 m2. Cena 530 tys. zł.

Mieszkania:
!Centrum, 73 m2, 2 pokoje, do

remontu,  kamienica, cena 730 tys.
zł do negocjacji. 

!Centrum, ul. Noakowskiego,
obok metra, 96 m2, 4 pokoje,
dobry standard, kamienica, I p.,
okazja - świetna cena 780 tys. zł.

!Mokotów, 4 pokoje, 80 m2,
dobry standard. Cena 745 ts. zł 
z garażem. Ochrona, nowy blok.

!Mokotów, rej. ul.
Rzymowskiego, 49 m2, 3 pok. I/IV.
Nie wymaga remontu, 
cena 335 tys. zł.

!Wilanów, ul. Kazachska, 2
pok. o pow. 51 m2, III/III z windą,
2009 r.bud. Balkon. Odrębna
własność lokalu. Cena 440 tys. zł.
do neg.

! ŚRÓDMIEŚCIE, kamienica 
96 m2, do wejścia, super okazja -
tylko 780 tys. zł, 601-720-840

!Żoliborz, mieszkanie 3
pok.,ul. Perzyńskiego. Cudowna
lokalizacja, 7 min od metra.
Generalnie mieszkanie do lekkeigo
remontu. Instalacja gazowa i wod.-
kan. po remoncie. Przepiękny
parkiet dębowy. Do mieszkania
przynależy piwnica, jak też
zewnętrzne miejsce postojowe.
Mieszkanie posiada wyodrębnioną
własność lokalu z księgą
wieczystą. Tylko 359 tys. zł do
negocjacji. Super okazja!

Domy:
!Dom w Konstancinie

360m2/1000m działka,
starodrzew, piękny ogród, tylko 
1 mln 450 tys.zł. Do neg. Super
okazja !!!

!Dwie rezydencje z basenami,
Konstancin, Strefa A. Działka
odlotowa, starodrzew. Cena 6 mln.
i 6 mln.900 tys.zł. do wejścia.

! Józefosław, 118 m2, tani fajny
segment w dobrym standardzie, na
oś. strzeżonym. Cena 530 tys. zł.  

!Mokotów, super okazja!!.
Segment narożny z ogródkiem.
Operat szacunkowy na 3 mln. zł.
Cena tylko 1, 28 mln zł.

! Piaseczno okolice, dom 200
m2/1000m2, po kappitalnym
remoncie, dobry standard i dobra
cena, Cisza, spokój, strefa
ekologiczna.

Działki:
!Gmina Żabia Wola, działka

2300 m2 w otulinie lasu, z domem
ok. 100 m2 z 1997 r. Super cena
tylko 390 tys. zł.

!Komorów, działka 1500 m2.
Cena 1 300 tys.zł. Najpiękniejsza
część Komorowa. Działka pod
rezydencję. Okazja - cena do
negocjacji.

!Konstancin działka, strefa a,
3000 m2, starodrzew, piękna w
otoczeniu rezydencji, dobra cena 
2 650 tys. zł.

! Piaseczno, działka bud. pod
mieszkaniówkę, 4 ha, 50 tys.PUM.
Cena 15 mln. zł do negocjacji.

!Żabia Wola - 10140 m2 działki
gruntu podzielone na 3 działki
budowlane: 2 x 3000 m2 i 1 x 4140
m2. Media: woda gminna, prąd,
telefon, własna oczyszczalnia
ścieków. Bez gazu. Działki w
otulinie lasu. Cena 60 zł za 1 m2 do
negocjacji.

!Zalesie Dolne, działka gruntu
o pow.5772 m2. Przeznaczenie:
pod bud. jednorodzinne i
wielorodzinne, np. szeregowce, jak

też rezydencjonalne oraz
pensjonatowo-mieszkalne.
Wysokość zabudowy do 12 m.
Świetna oferta dla deweloperów, 
a także inwestorów pod luksusowe
rezydencje!!! Pełna dokumentacja
w Agencji, zdjęcia na żądanie
drogą mailową. Cena tylko 170
euro za 1 m2. Dojazd asfaltem.
Przepiękna lokalizacja, cisza,
spokój. Działka narożna róg
Partyzantów i Pomorskiej.
Wyłączność Agencji. Tylko
poważne oferty. Super  okazja !!!

Lokale handlowe:
!Kupię lokale handlowe,

najchętniej z najemcami, cała
Warszawa

! Śródmieście - lokal handlowy
z najemcą - bank. Stopa zwrotu
8%. Cena 1 mln.800 tys. zł. z VAT.
Wieloletni najemca.

!Ursynów - KEN , Stokłosy,
stan dobry,  piękny 3 m wys.lokal
handlowy o wysokim standardzie.
Cena 600 tys. + 30 tys. garaż.
Świetny punkt.

!WSPANIAŁY lokal 49 m2 w
wysokim standardzie na każdą
działalność. Stan idealny. Obecnie
w lokalu gabinet dentystyczny z
pełnym wyposażeniem. Cena 600
tys. zł + garaż 30 tys. Cena
wyposażenia ustalana oddzielnie.
Rewelacyjny punkt tuż obok stacji
Metro Stokłosy, 601-720-840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,

apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,

Ursynów, itd.). Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie poszukuje

mieszkań dwupokojowych,
trzypokojowych i

czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, tel. : 601-720-840,

www.vanderzal.oferty.net

DZIAŁKA 3000 m2 Prażmów,
602-77-03-61 

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61
GRUNT rolny 2 ha lub 7 ha

Prażmów, 602 77 03 61

USŁUGI POGRZEBOWE,
Mokotów, ul. Puławska 118,
domofon 9. Tel. 22 844-23-43;
609-382-801. Całodobowo

DORADCA PROVIDENT. Dołącz
do nas i zacznij zarabiać. Zadzwoń
lub wyślij sms o treści Doradca nr
600 400 338

FRYZJERKĘ, MANICURZYSTKĘ
zatrudnię, Pasaż Ursynowski 9,
Tel. 509-222-862

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602-424-774

PRACA dla sprawnego emeryta
na portierni na Ursynowie, 
886-905-791

SIEĆ obuwnicza KANGUR
zatrudni Panie do pracy na
stanowisko sprzedawcy w Galerii
Ursynów i Galerii Renova oraz na
Tarchominie. CV proszę przesłać
pod adres: babiejdominika@wp.pl

ZATRUDNIĘ KRAWCOWĄ DO
POPRAWEK.MOKOTÓW, 
tel.: 696 249 568 “

KREATYWNE  KOLONIE z
Teatrzykiem “Siadaj-PaŁa” nad
jeziorem, dla dzieci 7- 12 lat, 26
czerwca - 7 lipca 2016 r.,
Chomi?za Szlachecka, doskonałe
warunki, ciekawy program,
niezapomniane wspomnienia.
Info:  Małgorzata Grzesikowska
515-231-969

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, 

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

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875
AUDIO-NAPRAWA,

668-108-222
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642-96-16

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734

GLAZURA, gładź, malowanie,
inne, 502-029-391

GLAZURA, remonty, 
796-664-599

HYDRAULIK, 604-225-404

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

KRATY, tel. 603-349-374
MALARSKIE, tapetowanie, 

607-775-259
MALOWANIE, 698-431-913
MALOWANIE, 722-920-650
MALOWANIE, gładź, 

505-73-58-27
MAKLOWANIE mieszkań, 

605-083-202

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,

22 644-52-59, 
501-122-888

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTOWO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY kompleksowo, firma
rodzinna, 692-885-279

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

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

USŁUGI mini koparką -
ładowarką, 517-477-531

VIDEO-NAPRAWA,
668-108-222

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WYLEWKI agregatem, 
668-327-588

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WRÓŻKA, rozwiązywanie
życiowych problemów, 
606-89-48-08

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

ALKOHOLOWE. Odtrucia.
Lekarz z dużym doświadczeniem.
Wyjazdy 7-16. Bezpośredni tel.
731-789-850, 24h/d

DIETA HERBALIFE,
gwarancja, konsultant

Michał Łuczyński 
601-313-313

DOM OPIEKI Piaseczno, 
601-870-594

W okolicy Nowoursynowskiej
zaginął cały czarny kot -

Tasiek. Zaczipowany, kastrat,
smukła budowa ciała. Proszę

o pomoc w odnalezieniu
przyjaciela, tel. 608-010-310
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Ursynów
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aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Bez większyBez większych zmian...ch zmian...
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje GGrraażżyynnaa LLeemmiieecchhoowwiicczz
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 

NNiieeddzziieellaa,, 2244 kkwwiieettnniiaa,,
1188..0000:: specjalny seans poświę-
cony zmarłemu 9 grudnia 2015
roku wybitnemu producentowi
filmów dokumentalnych, któ-
rym był Wojciech Szczudło. W
programie film Marcela Łoziń-
skiego „A gdyby tak się stało”
(Polska 2007, 38 min.).Wstęp
wolny. Pokaz zorganizowany
wspólnie ze Studiem Filmowym
Kalejdoskop. Partner pokazu:
Stowarzyszenie Filmowców
Polskich.

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa „3x100x70. Od-
działywania”. Swoje prace pre-
zentują: dr Anna Kłos oraz stu-
denci i absolwenci Wyższej Szko-
ły Informatyki Stosowanej i Za-
rządzania pod auspicjami Pol-
skiej Akademii Nauk w Warsza-
wie Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Jeden z najlepszych w Polsce
zespołów uprawiający balladę z
umiejętnie dobranym tekstem i
niebanalną oprawą muzyczną.
Grupa U Studni (w skład której
wchodzą byli członkowie zespo-
łu Stare Dobre Małżeństwo) za-
gra w DK Stoklosy w niedzielę 24
kwietnia o godzinie 18. Zapra-
szamy serdecznie! Sfinansowa-
no ze środków dzielnicy Ursynów.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

ŚŚrrooddyy,, 1122::0000-1133::0000  ŚŚMMIIEE-
CCHHOOTTEERRAAPPIIAA** prowadząca Jo-
anna Barciszewska. 

CCzzwwaarrttkkii,, 1144::0000-1155::0000 –
WARSZTATY UMUZYKALNIA-
JĄCE* – pilotażowe (od kwietnia

do połowy czerwca) - prowadzą-
ca Bożena Sitek (zapisy)

* projekt „Kolaż integracyjny”
współfinansowany przez Dziel-
nicę Ursynów.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2211..0044 –– cczzwwaarrtteekk – spotka-
nie w cyklu Wieczorów Czwart-
kowych z p. kustosz Joanną
Gierczyńską pt.: „Pawiak daw-
niej i dziś”

2266..0044 ––  wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Gdy świat był
młody – mity Greków” pt.: „Wiel-
kie podróże: po złote runo”

2288..0044 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
„Język – historia – kultura” pt.:
„Polszczyzna regionalna w daw-
nych wiekach”

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

Kolejny Spacer po POW
Serdecznie zapraszamy na III wycieczkę po terenie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy,

która tym razem poprowadzi od wschodniego wylotu tunelu pod Ursynowem w stronę Wilanowa.
W wycieczce weźmie udział przedstawiciel wykonawcy, firmy Astaldi a także reprezentant firmy
Egis, inżyniera kontraktu nadzorującego budowę w imieniu GDDKiA.

Niedziela, godz. 11:00, ul. Kokosowa przy stajni.
Kontakt: 608 300 340
Organizatorami wycieczki są Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa oraz Stowarzyszenie Mieszkań-

ców Miasteczka Wilanów.

Wzajemne inspiracje w Domu Sztuki

Osoby odwiedzające w tych dniach Galerię ursynowskiego Domu Sztuki SMB „Jary”
uderza specyficzne rozmieszczenie prac (barwnych lub monochromatycznych
grafik): są one mianowicie podzielone na osiem tryptyków, a więc łącznie jest ich
dwadzieścia cztery. Wszystkie mają jednakowe wymiary: 100 na 70cm. 

Nie trzeba kalkulatora, by obliczyć, że dwadzieścia cztery podzielone przez osiem równa się trzy – no i
teraz jasny staje się pierwszy człon tytułu wystawy: „3x100x70”. Ale jest jeszcze człon drugi: „Oddziaływania”.
Otóż to! Autorzy prac w poszczególnych tryptykach wzajemnie się inspirowali, dzięki czemu same prace
też się ze sobą komunikują, wchodzą w artystyczny dialog. Ciekawe, prawda? Warto zobaczyć.

Autorzy prac to dr Anna Kłos ora studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i
Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (kierunek: Grafika – Pracownia
Projektowania Graficznego).

Na uroczyste, a przy tym niezwykle sympatyczne otwarcie wystawy, które odbyło się w miniony
piątek, przyszło mnóstwo młodych ludzi. Nie zabrakło też silnej reprezentacji kadry naukowej uczelni,
z którą Dom Sztuki nawiązał tak owocną współpracę: rektora prof. Macieja Krawczaka, prorektor prof.
Barbary Kulmy, dziekana Wydziału Informatyki prof. Jarosława Sikorskiego, prof. Rafała Strenta, dr
Anety Jaźwińskiej i oczywiście dr Anny Kłos.

Współpraca będzie kontynuowana: wernisaż kolejnej wystawy już w czwartek, 12 maja o godzinie
18.00. Tym razem swoją twórczość zaprezentuje malarka Aneta Jaźwińska. A B U
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Mieszkańcy ul ZWM 
do Pana Marszałka Senatu!

Piszę ten tekst na prośbę miesz-
kańców ul. Związku Walki Mło-
dych, ale także zainspirowany
ustawą zmuszającą samorządy
do zmiany nazewnictwa ulic.
Walka z mieszkańcami ulicy ZWM
o zmianę nazwy trwa od 1998 ro-
ku. Ta walka o nazewnictwo zna-
lazła swoje rozstrzygnięcie praw-
no-sądowe aż przed Naczelnym
Sądem Administracyjnym, kiedy
to ówczesna Rada Warszawy /po-
dobnie jak dzisiaj ma zamiar uczy-
nić PiS/  postanowiła Uchwałą
Nr.XLVI/381/97wbrew woli
mieszkańców tej ulicy i firm, doko-
nać zmiany nazwy.

Powstał Społeczny Komitet
Obrońców nazwy ul ZWM. Jestem

społecznym przewodniczącym te-
go Komitetu do dzisiaj. Na wniosek
Rady Nadzorczej SBM Stokłosy
przeprowadzono w tej sprawie an-
kietę mieszkańców tej ulicy, czy są
za, czy przeciw zmianie. Udział w
ankiecie wzięło 2087 osób, z tego
2054 mieszkańców i 42 najem-
ców lokali użytkowych. Za zmianą
wypowiedziało się 71 osób miesz-
kańców tj. 3,4% ! Przeciw zmianie
nazwy ulicy wypowiedziało się
2016 osób – tj.96,65%!!!

Na wokandę NSA ta jedyna w
kraju sprawa  trafiła ze skargi ów-
czesnej Gminy Warszawa-Urs-
ynów i Społecznego Komitetu
Obrońców nazwy ul. ZWM. Wy-
rok NSA sygn.akt I SĄ 1860/97
zapadł 26.02.1989 r. Rada War-
szawy przegrała! W uzasadnie-
niu NSA wskazał, że Rada War-

szawy naruszyła obowiązującą
Polskę Europejską Kartę o Samo-
rządzie Lokalnym. W art. 4 Kar-
ty napisano: ”odpowiedzialność
za sprawy publiczne powinny po-
nosić przede wszystkim te organy
władzy, które znajdują się najbli-
żej obywatela. Takim organem –
w przypadku nazwy ulicy – jest
bez wątpienia lokalny samorząd,
a nie wojewoda. któremu Senat
chce nadać prawo władczego do-
konywania zmiany nazw ulic z
mocy ustawy. Ta senacka propozy-
cja jest sprzeczna z konstytucją
(art. 15 ust 1 – „ustrój terytorial-
ny Rzeczpospolitej Polskiej zapew-
nia decentralizację władzy pu-
blicznej.”).

S ł a w o m i r  L i t w i n
S p o ł e c z n y  P r z e w o d n i c z ą c y  

O b r o ń c ó w  n a z w y  u l i c y  Z W M
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