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K iedy wiele lat temu nadzwy-
czaj lubiany aktor Jerzy Do-
browolski puścił po raz

pierwszy w lud popularne do dzisiaj
powiedzenie „dla mnie bomba”,
mało kto mógł się spodziewać, że w
przyszłości to już nie będzie prze-
nośnia, tylko określenie czegoś wy-
buchowego sensu stricto. Ostatnio
mieliśmy właśnie wybuch we Wro-
cławiu oraz podejrzenie podłożenia
bombki w wieżowcu Warsaw Spire
i na stacji SKM przy lotnisku Chopi-
na. Można przypuszczać, że incy-
denty terrorystyczne zaczną się u
nas mnożyć z bardzo wielu powo-
dów, chociażby na skutek narasta-
jących napięć politycznych, do któ-
rych prowadzą działania partii –
bądź przywiązanych, bądź oderwa-
nych od władzy, a także posunięcia
hierarchów Kościoła Rzymskoka-
tolickiego, lubiących bezwzględnie
podporządkowywać sobie społe-
czeństwo i w wielu wypadkach nio-
sących zamiast tradycyjnej Dobrej
Nowiny – ewidentnie złą wolę.
Zwłaszcza wtedy, gdy w oczywisty
sposób lekceważą oni zalecenia pa-
pieża Franciszka, sugerując niejako,
że jeśli chodzi o Argentyńczyków na
terenie Europy, to obecnie dużo moc-
niejszą pozycję niż Franciszek ma
piłkarz Barcelony Leo Messi. 

W Polsce robi się coraz bar-
dziej gorąco i w sensie
dosłownym, i w abstrak-

cyjnym tego słowa rozumieniu. Z

jednej strony bowiem, klimat nam
się coraz bardziej ociepla, z dru-
giej zaś z dnia na dzień rośnie tem-
peratura politycznych sporów. Nie-
którzy zaczynają opowiadać stary
żart z czasów Związku Radziec-
kiego, w którego Radzie Najwyższej
miał obowiązywać taki schemat
głosowania: kto jest „za”, może
opuścić ręce i odwrócić się od ścia-
ny. Mam nadzieję, że ów model nie
zostanie w naszym Sejmie powie-
lony. Na razie jednak trwa ogłu-
pianie policji, która – jak się okazu-
je – nawet w sytuacji, gdy zachodzi
ewidentna konieczność interwen-
cji, powinna się upewniać, jaką po-
lityczną opcję reprezentuje spraw-
ca wykroczenia lub przestępstwa.
Gdyby interweniujących funkcjo-
nariuszy kopał dobrze zbudowany
chłopiec z formacji patriotycznej
lub okładała pięściami niewinna
dziewczyna z rodziny odpowied-
nio partyjnej, lepiej byłoby po-
wstrzymać się od działania i ła-
godnie, z nieskrywaną troską w
głosie zaapelować do każdego z
nich: – Kochanie, nie bij mnie, bo
się spocisz. 

P odobną troskę przejawiają
władze Warszawy, które na
portalu miejskiego ratusza

zamieściły instrukcję – jak się za-
chowywać w przypadku zagroże-
nia terrorystycznego. Biuro Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego poucza nas, jak powin-
niśmy zareagować w razie wybu-
chu, strzelaniny albo wzięcia za-
kładników. Pierwsze, bardzo roz-
sądne, przykazanie brzmi: ucie-
kać od miejsca niebezpieczeństwa
jak najdalej, ewentualnie paść na
ziemię, jak się domyślam – nie po
strzale, lecz przed strzałem. Po
salwowaniu się ucieczką nie mo-
żemy żadną miarą zdradzać miej-
sca swojej kryjówki ani widokiem,

ani dźwiękiem, nawet jeśliby to
miała być jedynie wibracja tele-
fonu. Wszelkie wibratory zatem
trzeba bezwzględnie wyłączyć. Je-
śli mimo zachowania tych wszyst-
kich środków ostrożności zosta-
niemy jednak ujęcie przez napast-
ników, musimy przede wszystkim
– zgodnie z instrukcją Biura – za-
chować bezwzględny spokój. W
końcu powinno nam być obojętne,
czy nam łeb utną, czy strzelą pro-
sto w serce. A może puszczą wol-
no? Instrukcja przypomina, iż

„nie można dyskutować z napast-
nikami, zgrywać bohatera czy też
ich atakować”, ale słuchać wyda-
wanych poleceń. Z kolei podejrze-
nia ma wzbudzać pozostawiony
gdzieś w kącie pakunek lub tor-
ba, bo może się w nich znajdować
ładunek nawet bardziej  wybu-
chowy od posła Stefana Niesio-
łowskiego czy też opony do prezy-
denckiego BMW albo projekt no-
wej ustawy. Lepiej więc zadzwonić
pod numer 112 i ostrzec o niebez-
pieczeństwie. 

C o mamy robić, jeśli napad-
nie nas wyjątkowo groźna
„grupa kolesi” z Trybuna-

łu Konstytucyjnego albo dobrana
szajka z Sądu Najwyższego, Biu-
ro – nie wiedzieć czemu – nie do-
radza i nie uprzedza też, żebyśmy
nie wpadli pod koła toyoty pro-
wadzonej przez pijanego biskupa
lub też nie zostali uderzeni przez
krążącego po Warszawie złotego
mercedesa, który – dla niepozna-
ki – przybiera kolor brązowy. Ja-
ko redakcja otrzymaliśmy na

szczęście od rzecznika stołecznego
Ratusza szczegółową instrukcję
w sprawie niezamieszczania nie-
sprawdzonych i nieprawdziwych
informacji. Na wszelki wypadek
poprosiliśmy o listę takichż, ale
od jakichś dwóch tygodni nie mo-
żemy się jej doczekać. Za to z róż-
nych stron spływają do redakcji
wiarygodne informacje, do któ-
rych na przykład urzędnikom
Biura Gospodarki Nieruchomo-
ściami dziwnym trafem nie udało
się dotrzeć, chociaż istniała taka
możliwość. 

A skoro wspomniałem już o
niebezpieczeństwach, ja-
kie mogą nam grozić na

terenie Warszawy, to trudno by-
łoby pominąć zagrożenie zupełnie
niekontrolowanym atakiem in-
westycyjnym , jaki został już
przypuszczony po wykorzystaniu
dobrodziejstw reprywatyzacji, bę-
dącej odwróceniem tzw. dekretu
Bieruta. Główne założenie tego
procesu polega chyba na tym, że-
by w żadnym razie cennych nie-
ruchomości nie odzyskiwali le-
galni spadkobiercy. I trzeba przy-
znać, że tę zasadniczą linię re-
prywatyzacyjną udaje się utrzy-
mywać, nie zwracając uwagi na
szczekające kundelki w prasie.
Taka polityka miejska pozwala
na zagospodarowanie stolicy w
stylu dowolnym bez zwracania
uwagi na walory funkcjonalne i
estetyczne, jak również na interes
mieszkańców. W efekcie mamy –
zwłaszcza w centrum – zabudo-
wę, którą poprzez porównanie z
obecnym systemem wywózki
śmieci, możemy określić jako od-
pady zmieszane. 

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

CC oo  rr oo bb ii ćć ,,  gg dd yy  aa tt mm oo ss ff ee rr aa  ss tt aa jj ee  ss ii ęę  ww yy bb uu cc hh oo ww aa ??CC oo  rr oo bb ii ćć ,,  gg dd yy  aa tt mm oo ss ff ee rr aa  ss tt aa jj ee  ss ii ęę  ww yy bb uu cc hh oo ww aa ??
RYS. PETRO/AUGUST
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Urząd Dzielnicy Ursynów po raz kolejny zorganizował festyn ekologiczny „Ursynow-
skie Kwiaty”. Za przyniesioną makulaturę oraz stare urządzenia elektroniczne lub
elektryczne można było otrzymać sadzonki pelargonii. W trakcie festynu zebrano
łącznie 4550 kg makulatury i 3750 kg zużytego elektrosprzętu, wydając mieszkań-
com Ursynowa 10 000 sadzonek.

„Liczba zebranych surowców to dowód na to, że nasi mieszkańcy troszczą się o stan środowiska na-
turalnego, a jednocześnie potwierdzenie, że „Ursynowskie Kwiaty” na stałe wpisały się do kalenda-
rza dzielnicowych wydarzeń. Festynowi towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci oraz porady i konkur-
sy, dzięki czemu przy okazji zbiórki surowców można było miło spędzić czas. Mam nadzieję, że dzię-
ki naszej akcji ursynowskie balkony rozkwitną przekazanymi w trakcie pikniku kwiatami. Akcja wpi-
suje się w nasze działania, aby Ursynów był jeszcze bardziej zieloną dzielnicą niż jest obecnie”  – po-
wiedział  zastępca burmistrza Piotr Zalewski.

Ideą pikniku jest łączenie treści ekologicznych z dobrą zabawą, nie zabrakło więc atrakcji dla dzie-
ci i dorosłych. Dorośli mogli liczyć na bezpłatne porady ogrodnicze, a także pokazy urządzania bal-
konów i tarasów. Dla dzieci, poza pneumatycznymi zamkami, prowadzono naukę wykonywania
kwiatów z bibuły, a także pokaz wykonywania różnych prac z masy papierowej. 

Obok ”Ursynowskich kwiatów” odbył się kolejny SZAFING, czyli wielkie wietrzenie szaf. Ta przy-
jazna rodzinom akcja plenerowa, zorganizowana przez Urząd Dzielnicy Ursynów i Dyskusyjny Klub
Mam była dodatkową atrakcją proekologicznego festynu. Organizowane na Ursynowie SZAFINGI są
świetna okazją, aby pozbyć się tego, co niepotrzebne i zaopatrzyć się w to, co potrzebne. W czasie SZA-
FINGU można było sprzedawać i kupować po okazyjnej cenie, wymieniać się lub proponować za dar-
mo ubrania i drobne przedmioty. 

Kolejna edycja Ursynowskich Kwiatów 
– mieszkańcy otrzymali sadzonki
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Tegoroczna edycja budżetu partycypacyjnego  na Ursynowie jest wyjątkowa pod wieloma względami
m. in. zgłoszono największą liczbę projektów, w proces partycypacji zaangażowało się aż 114
projektodawców. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim projektodawcom, którzy zaangażowali się ten proces. I to wszystko
mimo tego, że w pierwszej edycji BP zwiedziono zaufanie mieszkańców, bowiem zwyciężył tylko jeden projekt,
a jego realizacja była niemożliwa z uwagi na brak drogi dojazdowej i ograniczenia budżetowe. Na budowę
ośrodka wsparcia wraz z  drogą dojazdową urząd musiał  znaleźć dodatkowe   1 mln 400 tys. zł.  

W tym roku urzędnicy starali  tak prowadzić weryfikację, aby wszystkie projekty, które ją przeszły były
możliwe do realizacji. Urzędnicy dokładnie ale z poszanowaniem zasad regulaminu sprawdzali pomysły
zgłoszone przez mieszkańców.  Projektodawcy, których projekty wymagały dopracowania lub poprawek,
otrzymali od urzędników propozycje zmian w swoich projektach, także dotyczących  przedstawionych
kosztorysów.  Na obecnym etapie 83 projekty zostały zweryfikowane pozytywnie, po zakończeniu
rozpatrywania odwołań liczba projektów prawdopodobnie przekroczy  90. 

Jak co roku pojawiają się kontrowersje wokół projektów zweryfikowanych negatywnie, ale zazwyczaj
są one  nie do zrealizowania w rok, nie mieszczą się w kompetencjach miasta, są  sprzeczne z planem
miejscowym i innymi przepisami. Projektodawcy mogli w tym roku odwołać się od decyzji urzędników.
Tam gdzie Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego na Ursynowie, ciało społeczne, uznał to za uzasadnione,
zwrócił je do ponownej weryfikacji.  W większości projekty, które trafiły z powrotem do urzędników, to takie,
w których projektodawcy uzupełnili projekt o  konieczne dokumenty dopiero na etapie odwołania lub w
tym czasie dopiero zgadzali się na zmiany, na które wcześniej nie wyrażali zgody. 

Budżet Partycypacyjny to ciągły proces, którego uczą się razem urzędnicy – poznając oczekiwania
mieszkańców  oraz mieszkańcy i projektodawcy – poznając kompetencje samorządu i zasady realizacji
zadań przez urząd.  Aby był to proces udany, potrzeba zaangażowania i otwartości każdej ze stron i
zrozumienia  ograniczeń, zasad i przepisów, które muszą szanować wszyscy. 

R o b e r t  K e m p a  
b u r m i s t r z  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

W debacie publicznej poja-
wił się ostatnio temat de-
komunizacji nazw ulic, a
na początku miesiąca
Sejm przyjął stosowną
ustawę. 

Gdy nowe przepisy wejdą w
życie (po akceptacji Senatu i Pre-
zydenta), samorządy będą mia-
ły rok na zmianę komunistycz-
nych patronów. Na wstępnej li-
ście znalazły się także trzy ulice
na Ursynowie: Związku Walki
Młodych, Henryka Świątkow-
skiego oraz Józefa Feliksa Ci-
szewskiego. 

Czy można jednak zrobić to
w sposób, który nie będzie uciąż-
liwy dla mieszkańców? Przy-
najmniej w tym ostatnim przy-
padku: tak! Mamy na to pomysł.

Sama idea dekomunizacji nie
wzbudza wielu kontrowersji i w
dużym stopniu już została doko-
nana: mieszkańcy stolicy dosko-
nale pamiętają jeszcze ulice Mar-
celego Nowotki czy też aleję Ju-
liana Marchlewskiego lub gen.
Karola Świerczewskiego. Dziś
jednak największe obawy miesz-
kańców wzbudzają uciążliwości
i koszty, jakie wiążą się ze zmia-
ną patrona. Co prawda, nowa
ustawa zwalnia z obowiązku wy-
miany dokumentów, ale przecież
nie jest to jedyne miejsce, w któ-
rym umieszcza się adres zamiesz-
kania. Szczególnie dotkliwie od-
czują to firmy oraz osoby prowa-
dzące działalność gospodarczą,
które będą zmuszone do wpro-
wadzenia zmian na wszelkich
wizytówkach, materiałach rekla-
mowych czy w rozmaitych inter-
netowych książkach telefonicz-
nych. Dlatego właśnie wpadli-
śmy na pomysł, jak można tego

uniknąć, a przy tym uczynić za-
dość zwolennikom dekomuniza-
cji. Chcemy, aby patronem obec-
nej ul. Józefa Feliksa Ciszewskie-
go, bolszewickiego działacza, zo-
stał… Józef Ciszewski, przedwo-
jenny piłkarz Legii Warszawa!

W tym roku warszawska Le-
gia obchodzi stulecie istnienia,
więc jest to świetna okazja, aby
przypomnieć i uhonorować jed-
nego z jej snajperów. Choć nie
jest to postać tak wsławiona, jak
Kazimierz Deyna, to w okresie
międzywojennym Józef Ciszew-
ski był jednym z trzech filarów
Legii, wraz z Marianem Łańko
oraz Józefem Nawrotem. W bar-
wach „wojskowych” Ciszewski ro-
zegrał łącznie 103 mecze ligowe
i strzelił 60 bramek. Grał także w

reprezentacji Polski, gdzie został
pierwszym legionistą, który zdo-
był bramkę dla „biało-czerwo-
nych” – w meczu ze Szwecją w
Sztokholmie, 28 września 1930
roku. W reprezentacji rozegrał 14
spotkań (policzonych przez An-
drzeja Gowarzewskiego jako ofi-
cjalne) i zdobył 3 bramki. Co cie-
kawe, w 1928 roku zaliczył także
epizod w barwach nieoficjalnej
reprezentacji Jugosławii.

Ciszewski pochodził z połu-
dnia Polski, w Krakowie rozpo-
czął studia prawnicze, które po-
rzucił na rzecz sportu, ale w
1927 roku ukończył CIWF (dziś
AWF) w Warszawie. W latach
1932-34 wrócił do Cracovii, któ-
rej był wychowankiem, z którą
zdobył mistrzostwo Polski, a na-
stępnie trafił do Polonii Warsza-
wa. W okupowanej przez Niem-
ców Warszawie był organizato-
rem konspiracyjnych rozgrywek
piłkarskich. Po zakończeniu II

wojny światowej okazjonalnie
rozgrywał mecze w barwach
warszawskich klubów. Został
także prezesem Warszawskiego
Okręgowego Związku Piłki Noż-
nej, ale wkrótce, z powodu so-
wietyzacji kraju został odsunię-
ty przez aparatczyków na bocz-
ny tor. Skoncentrował się na
kształceniu młodzieży i dzieci.
Później pracował dla PZPN, a tuż
przed śmiercią został jego hono-
rowym członkiem. Zmarł 2 ma-
ja 1987 roku w Warszawie.

Ta nietuzinkowa postać, zwią-
zana silnie z Warszawą, warta
jest uhonorowania. Lepszej oka-
zji, niż w tym roku nie znajdzie-
my – setna rocznica Legii War-
szawa, zdobycie przez stołecz-
ny klub Pucharu Polski i wresz-

cie zwycięstwo w Ekstraklasie to
wręcz idealny splot wydarzeń.
Skoro Bemowo ma ulicę Kazi-
mierza Deyny, to Ursynów za-
sługuje na ulicę Józefa Ciszew-
skiego. Wraz z pomysłodawcą
akcji, Piotrem Janowskim oraz
kolegami i koleżankami z Inicja-
tywy Mieszkańców Ursynowa
zebraliśmy już kilkaset podpi-
sów poparcia pod wnioskiem o
zmianę nazwy. Ostateczną de-
cyzję podejmie jednak Rada
Warszawy, więc im większe po-
parcie, tym większa szansa że
się uda! Pomożecie nam w tym?

Podpisy można składać do
końca maja w restauracji „Dal-
macja” na Kabatach, przy ul. Wą-
wozowej 8 (wejście od Osiedla
Kabaty). W przyszłym tygodniu
przekażemy je radnym i urzędni-
kom miejskim. 

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
P r e z e s  I n i c j a t y w y  M i e s z k a ń -

c ó w  U r s y n o w a

Konsultacje społeczne, związane z planami zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami
Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej, zostały przeprowadzone w ubiegłym roku,
na przełomie września i października. W styczniu ursynowscy urzędnicy opublikowali raport wraz
z zestawieniem  uwag zebranych w trakcie kilku spotkań od ponad 500 mieszkańców To jednak nie
koniec. Na podstawie wyników raportu urząd już w kwietniu zlecił opracowanie koncepcji parku. Prace
nad nią zostaną zakończone w  okresie wakacji. Projektantowi zostały także przekazane pomysły
zgłoszone w tym roku w ramach budżetu partycypacyjnego: Ogród sensoryczny dla psów (projekt
nr 1935) oraz Po prostu grilluj (nr 1625). Na podstawie koncepcji, którą urząd zamierza zaprezentować
mieszkańcom na przełomie września i października br., zostanie zlecony finalny projekt budowlany.
Procedura wydaje się złożona – ale jej celem jest wypracowanie możliwie najkorzystniejszych
rozwiązań. Zgodnie z informacjami z Urzędu Dzielnicy Ursynów,  urzędnicy będą starali się  jak
najszybciej wpisać to zadanie do planu inwestycji na najbliższe lata. 

Budżet Partycypacyjny 2017 
– mieszkańcy będą mogli

głosować na ponad 90 projektów

Powstaje koncepcja nowego parku  

Dzień Matki, Dzień Dziecka...

JJaakk ccoo rrookkuu,, 2266 mmaajjaa oobbcchhooddzzoonnyy jjeesstt DDzziieeńń MMaattkkii.. ŚŚwwiięęttoo ttoo jjeesstt wwyyrraazzeemm sszzaaccuunnkkuu,, mmiiłłoośśccii,, ppooddzziięę-
kkoowwaańń zzaa ttrruudd wwłłoożżoonnyy ww wwyycchhoowwaanniiee ddzziieeccii.. WW ttyymm ddnniiuu wwsszzyyssttkkiiee mmaammyy zzwwyykkllee ssąą oobbddaarroowwyywwaannee
llaauurrkkaammii,, kkwwiiaattaammii oorraazz rróóżżnneeggoo rrooddzzaajjuu pprreezzeennttaammii pprrzzeezz wwłłaassnnee ddzziieeccii.. ZZaa ttoo 11 cczzeerrwwccaa ww DDnniiuu
DDzziieecckkaa ttoo mmaammyy bbęęddąą mmooggłłyy ookkaazzaaćć mmiiłłoośśćć ii pprrzzyywwiiąązzaanniiee sswwooiimm ppoocciieecchhoomm.. NNaa zzddjjęęcciiuu nnaasszzaa
ssąąssiiaaddkkaa,, sszzcczzęęśślliiwwaa mmaammaa –– wwrraazz zzee sswwąą pprrzzeeuurroocczząą,, nnaa rraazziiee ppiieerrwwsszząą ppoocciieecchhąą.. 

Zamień komunistę na legionistę

FOTO KATARZYNA OLSZEWSKA
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Rok 2016 jest wyjątkowy dla całej społeczności Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W
tym roku Dni SGGW są szczególne – ursynowska uczel-
nia świętuje 200 lat tradycji kształcenia rolniczego w
naszym kraju!

Uroczyste obchody trwały aż cztery dni (od 19 do 22 maja). W
tym czasie odbyło się wiele atrakcyjnych imprez i spotkań, a udział
w tym wydarzeniu wzięli studenci, pracownicy, absolwenci, kan-
dydaci oraz sympatycy SGGW. Nie zabrakło zawodów sportowych
i występów artystycznych, w tym popisów uczelnianego zespołu pie-
śni tańca Promni. Swoją obecnością uroczystość główną uświetni-
li metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, a także były wi-
cepremier, absolwent SGGW Jarosław Kalinowski (w czasach stu-
denckich tancerz Promnych). Imponująca gala odbyła się w piątek
20 maja w Teatrze Wielkim. Gości witali dotychczasowy rektor
prof. dr hab. Alojzy Szymański i rektor-elekt – prof. dr hab. Wiesław
Bielawski (na zdjęciu). Konferansjerkę na scenie głównej brawurowo
poprowadził, a na dodatek pięknie zaśpiewał dla zebranych kolej-
ny absolwent SGGW Robert Janowski (zdjęcie z prawej). Zaśpiewa-
li także: Anna Dereszowska, Zbigniew Wodecki, Edyta Geppert i Ja-
nusz Radek. Podczas Dni SGGW nadano tytuł doktora honoris
causa profesorowi Hansowi - Peterowi Liebigowi, rektorowi Uniwer-
sytetu Hohenheim w Sttugarcie w latach 2002-2012. 

SGGW godnie uczciła 200-lecie
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Jako biegła do spraw oddziały-
wania na środowisko z listy mi-
nistra środowiska uprzejmie
zwracam się do redakcji PASSY
o zamieszczenie niniejszych spo-
strzeżeń ze spaceru po trasie
przyszłej budowy Południowej
Obwodnicy Warszawy przez te-
reny Ursynowa i Wilanowa.

Zastanawiałam się po spacerze
po trasie POW (17.04.2016r.),
czy to jest dobre działanie Ini-

cjatywy Mieszkańców Ursynowa, czy
złe. Chyba dobre, skoro w akcję włą-
czył się Burmistrz Ursynowa Pan Woj-
ciech Martyjasiak, który w 2000 r. jako
Przewodniczący Rady Gminy Ursynów

walnie przyczynił się do przeprowadze-
nia referendum w sprawie przebiegu
autostrady A-2 przez Ursynów. Co
prawda ówczesny Wojewoda Mazo-
wiecki uchwałę Rady uchylił, lecz Gmi-
na Ursynów postanowiła dać możli-
wość wypowiedzenia się w tej ważnej
kwestii mieszkańcom i przeprowadziła
konsultacje społeczne z zachowaniem
wszystkich wymogów stawianym refe-
rendum. Przypomnę, że ponad 70%
biorących udział w referendum sprze-
ciwiło się przebiegowi autostrady A-2
przez Ursynów.

Dlaczego mam dylemat co do
poprawności działania IMU,
czy działaczy “Projektu Ursy-

nów”, otóż obawiam się, iż za chwilę po-
jawić się może reasumpcja tych space-
rów jako aprobata dla przyjętych roz-
wiązań autostradowych i wręcz jako
apelowanie mieszkańców Ursynowa o
ich szybką realizację. Takie hasło umie-
ścił na swoich billboardach wyborczych
były Burmistrz Ursynowa Pan Piotr Gu-
ział i dzięki temu uzyskał najmniejszą
ilość głosów na Ursynowie. Ponadto
mam obawy, czy te spacery nie mają
przypadkiem zastąpić prawnie umoco-
wanych konsultacji społecznych z
mieszkańcami Wilanowa i Ursynowa.

Na niedzielne spotkanie stawi-
ła się niezbyt liczna grupa,
której jedną trzecią stanowi-

li pracownicy różnych instytucji powią-
zanych z przyszłą budową, oraz Ci, któ-
rzy oczekują na wypłaty odszkodowań.
Uczestnicy spaceru zostali obfotogra-
fowani oraz poproszeni o podpisanie
listy obecności.

P rzedstawiciel firmy Astaldi, co
prawda niezobowiązująco, po-
informował, iż prace budow-

lane rozpoczną się na wiosnę 2017 r. i
potrwają minimum 5 lat. Zdziwiło
mnie, iż Polak pracujący w zagranicznej
firmie nie poinformował swoich pra-
codawców, iż zgodnie z prawem obo-
wiązującym w Polsce jego firma nie bę-
dzie mogła nawet wbić łopaty w zie-
mię do czasu, gdy inwestycja, którą
chcą realizować, nie będzie zatwier-
dzona w planie zagospodarowania
przestrzennego, którego uchwalenie
dotychczas nie miało miejsca.

W niniejszych spostrzeże-
niach, jako biegła, nie od-
noszę się do projektowa-

nych urządzeń ochrony środowiska,
gdyż takich informacji nam nie prze-
kazano, tłumacząc, iż nie wszystkie za-
gadnienia zostały już ustalone. Wobec
powyższego apeluję do Władz Ursyno-
wa, aby po ustaleniu ostatecznych roz-
wiązań, a przed uzyskaniem wszyst-
kich uzgodnień mieszkańcy Ursynowa
mogli wypowiedzieć się pisemnie co
do projektowanych rozwiązań i uzy-
skać pisemne odpowiedzi na zgłoszone
uwagi.

S zczególnie uczulam mieszkań-
ców osiedla Kazury, na rzecz
których Rada Dzielnicy nie

kwapi się, aby utworzyć Radę Osiedla,
a taka rada mogłaby reprezentować
interesy wykluczonych spod miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego i od przeszło 30 lat nie po-
siadających prawa do gruntu, na któ-
rym wybudowano, a oni wykupili swe
mieszkania.

Na kilkakrotnie zadane pyta-
nie o miejsce lokalizacji za-
plecza budowy padła enig-

matyczna odpowiedź, iż to również nie
zostało ustalone, ale musi to być miej-
sce położone najbliżej funkcjonującej
autostrady. Brana pod uwagę jest dział-
ka SGGW sąsiadująca z zabudową osie-
dla oraz niewykonalne liniowe zago-
spodarowanie wzdłuż realizowanej bu-
dowy. Pytanie, czy brany jest również
pod uwagę teren rekreacyjny wewnątrz
osiedla, pozostało bez odpowiedzi.

Swoją drogą, zastanawiające jest
to, że choć kilkakrotnie zmieni-
ły się władze państwowe, a

świadomość obywateli o konieczności
ochrony środowiska jest coraz większa,
to zaplanowanego zniszczenia środowi-
ska Warszawy (rezerwat Las Kabacki,
Skarpa Warszawska, rezerwat Mory-
sin, strefa ochrony Pałacu Wilanowskie-
go) nikt nie jest w stanie powstrzymać,
nawet Unia Europejska. W traktacie o
przystąpieniu do Unii Europejskiej wła-
dze Polski przedstawiły propozycje
przebiegu przyszłych autostrad, w tym
nie tylko przez Warszawę. Tym faktem
nieracjonalnego połączenia tranzytu z
ruchem miejskim europosłowie się nie
przerazili i nie oburzyli. Może przed re-
alizacją warszawskiej inwestycji należa-
łoby przeprowadzić analizę, jak spraw-
dziła się ta koncepcja prowadzenia ru-
chu autostradowego przez aglomera-
cję Wrocławia, Katowic czy Łodzi.

K ażdy rzetelny inwestor nie bu-
duje tymczasowego obiektu
przy założeniu, że ma on słu-

żyć kilkadziesiąt lat. Jeśli w najbliższych
latach sposób transportu towarów się
nie zmieni, to tunel pod Ursynowem
okazać się może głównym zatorem na
autostradzie A-2, którego w dodatku
nie da się poszerzyć - jak dróg realizo-
wanych poza obszarem zabudowanym.

G r a ż y n a  M a g d z i a r z

Ponad 20 autorów projek-
tów do budżetu partycypa-
cyjnego na Ursynowie, zło-
żyło do prezydent Warsza-
wy  Hanny  Gronkiewicz
Waltz list “ o niezwłoczne
wzmocnienie nadzoru nad
przebiegiem procesu bu-
dżetu partycypacyjnego”. 

Projektodawcy ci zarzucają
dzielnicy złamanie Regulami-
nu. W środę 25 maja  odbędzie
się w tej sprawie spotkanie
przedstawicieli Centrum Komu-
nikacji Społecznej z zarządem
Ursynowa. 

W liście czytamy m. in.:” 
(...) praktyka tegorocznej edy-

cji budżetu partycypacyjnego na
Ursynowie jest zupełnie inna i roz-
czarowująca. W naszej ocenie wie-
le projektów zostało zweryfiko-
wanych negatywnie, niesłusznie
i bez przestrzegania postanowień
Regulaminu. (...) Negatywna oce-
na dla prawie 53 projektów może
niepokoić. W wielu przypadkach
mogło dojść do naruszeń postano-
wień Regulaminu”.

– Uważamy, ze urząd dzielni-
cy Ursynów nie zachował odpo-
wiedniego zaangażowania we
wsparcie projektodawców, by ich
projekty mogły zostać poddane
pod głosowanie – mówi Paweł
Lenarczyk, radny „Naszego Ursy-
nowa”, który podpisał się pod li-
stem. – Zwracam uwagę, że pro-
jektodawcy często nie dysponu-
ją ekspercka wiedzą, jaka jest w
posiadaniu pracowników urzędu
– dodaje.

Zarząd dzielnicy Ursynów nie
zgadza się z zarzutami. Łukasz

Ciołko, zastępca burmistrza Ur-
synowa uważa, że to są subiek-
tywne odczucia autorów, któ-
rych projekty zostały odrzuco-
ne, a nawet, że jest to tylko spra-
wa polityczna i nie ma nic wspól-
nego z rzeczywistością. – Nie
możemy przyjmować każdego
zgłoszonego projektu. Niektóre
pomysły są naprawdę szalone,
mało możliwe do realizacji. –
mówi wiceburmistrz Ciołko. –

To nie jest tak, że autor projektu
daje pomysł, a potem urzędnik
ma się głowić jak ten pomysł zre-
alizować – dodaje. 

Sprawdzimy każdą skargę
Burmistrz Ciołko przypomina,

że do 6 marca była jeszcze moż-
liwość konsultacji i wnoszenia
uwag. Po tym terminie projekty
trafiają do urzędnika, który za-
twierdza projekt. Teraz trwa pro-
cedura odwoławcza. – Każdy z

autorów, który jest niezadowolo-
ny, może złożyć takie odwołanie
– tłumaczy Łukasz Ciołko.

Ponadto wiceburmistrz zwra-
ca uwagę, że jeżeli jakiś projekt
został odrzucony w jednej edycji,
nie oznacza to, że nie zostanie
przyjęty w następnej. – Jeżeli
okaże się, że taki projekt jest cie-
kawy, to może warto go zmody-
fikować, tak – aby nadawał się
do realizacji. 

Krzysztof Mikołajewski, dy-
rektor CSK, potwierdza, że list
dotarł do niego, ale nie może
jeszcze nic konkretnego na ten
temat powiedzieć. Sprawa jest
w toku. – autorzy, którzy podpi-
sali się pod tym listem, podnoszą
różne zarzuty i każdy musimy
indywidualnie rozpatrzyć. To
trochę niestety potrwa – tłuma-
czy dyrektor. – Oczywiście, mu-
simy sprawdzić każdą skargę,
która do nas wpływa. Na pewno

jednak nie będzie żadnego spe-
cjalnego nadzoru. Sprawdzamy
tylko, czy nie został naruszony
Regulamin Budżetu Partycypa-
cyjnego – tłumaczy dyrektor Mi-
kołajewski.  

Budżet do poprawki?
Idea budżetu partycypacyj-

nego na Ursynowie z roku na
rok cieszy się coraz większym
powodzeniem. W poprzedniej

edycji ursynowianie złożyli 125
projektów, w ostatniej – 194.
Do szczegółowej weryfikacji
przeszły 174. Natomiast 20 pro-
jektów zostało odrzuconych ze
względów formalnych (projek-
todawcy nie dostarczyli wyma-
ganych dokumentów); 83 pro-
jekty zostały rozpatrzono po-
zytywnie, 91 negatywnie ( w
tym 40 jednego autora). Na
projekty dzielnica przeznaczy-
ła 6 mln 200 tys. złotych. Sumę

tę urzędnicy rozdzielili na czte-
ry projekty. 

Niestety, nie  wszystkie zgła-
szane przez mieszkańców za-
wsze się sprawdzają. Na Ursyno-
wie w tej chwili największe emo-
cje budzi projekt pt. “Bezpiecz-
ne przejście dla pieszych i pasy
rowerowe na ul. Stryjeńskich”,
który wygrał zeszłoroczną edy-
cję. Za projektem opowiedziało
się około 1400 mieszkańców,

przeciw – 1800. Według prze-
ciwników projekt ten jest obar-
czony poważna wadą – utwo-
rzenie ścieżek rowerowych na
jezdni spowoduje zwężenie uli-
cy Stryjeńskich do jednego pasa
w każdą stronę, a to znacznie
utrudni ruch kołowy w tej oko-
licy. I właśnie dlatego, żeby
uniknąć takich sytuacji jak na
Stryjeńskich (a nie jest to jedy-
ny taki przypadek w Warsza-
wie), burmistrzowie wszystkich

warszawskich dzielnic postano-
wili się spotkać zaraz po zakoń-
czeniu obecnej edycji budżetu
partycypacyjnego, żeby zasta-
nowić się jak ulepszyć ten pro-
gram. Konsultacje mają się za-
cząć tuż po 15 lipca. 

Burmistrz Ursynowa Robert
Kempa uważa, że sama idea bu-
dżetu partycypacyjnego, choć
nie jest on doskonały, jest świet-
na. – Uważam, że urzędnicy nie
zawsze wiedzą, co jest potrzeb-
ne mieszkańcom, dlatego ich
głos wydaje się bardzo ważny.
Ten program angażuje miesz-
kańców w aktywne działanie dla
rozwoju swojej dzielnicy czy
miasta – twierdzi burmistrz. 

Budżet partycypacyjny to de-
mokratyczny proces dyskusji i
podejmowania decyzji, w któ-
rym każda mieszkanka i każdy
mieszkaniec decyduje o tym, w
jaki sposób wydawać część bu-
dżetu lokalnego. Pierwszy pełny
proces tworzenia budżetu par-
tycypacyjnego rozpoczął się w
brazylijskim mieście Porto Ale-
gre w 1989 r. Do Polski pomysł
dotarł w 2011 r. i został najpierw
wprowadzony w Sopocie. War-
szawa zaczęła go stosować trzy
lata temu. Właśnie kończy się
trzecia edycja w stolicy, a  zaczy-
na się czwarta edycja budżetu
partycypacyjnego. Z roku na rok
program ten cieszy się w War-
szawie coraz większym powo-
dzeniem, o czym świadczy licz-
ba zgłaszanych przez mieszkań-
ców projektów. W tym roku swo-
je oferty można składać od 4 do
14 czerwca. 

K a t a r z y n a  B r u d n i a s

Oswajanie mieszkańców z autostradą A-2 (S-2 na odcinku ursynowskim)

A gdzie plan zagospodarowania?

Obywatelskie propozycje budżetowe na Ursynowie – pod nadzorem?

Projektodawcy mocno się żalą
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W miniony poniedziałek (23 maja) w Ośrodku Nauki i Kultury przy ambasadzie
Rosyjskiej wystąpił Maciek Klociński pełnym recitalem rosyjskich ballad, piosenek i
romansów , wzbudzając niekłamany zachwyt słuchaczy, także rodowitych Rosjan.

Rozmowę z Maćkiem Klocińskim (Jestem trochę niemodny) drukowaliśmy w grudniu ub. roku w
numerze 51 (790), bezpośrednio po jego powrocie z Moskwy, gdzie brał udział (jako jedyny Polak)
w XIX Międzynarodowym Konkursie Młodych Wykonawców Rosyjskiego Romansu „Romansjada
2015”. Zajął w nim zaszczytne trzecie miejsce, zdobył statuetkę „Priz Ałły Bayanowej - za oddanie
rosyjskiemu romansowi” i otrzymał specjalne wyróżnienie od władz Moskwy.

Maciek śpiewa i interpretuje te romanse rewelacyjnie, potrafi stworzyć niepowtarzalny klimat i
nastrój, jest stylowy, a jednocześnie spontaniczny i naturalny. Polska krew, ale rosyjska dusza –
trafnie posumował występ jeden ze słuchaczy.

Koncert pt. „Romansu płomienne dźwięki”, połączony z otwarciem wystawy ikon Bielskiej Szkoły
Malarstwa, został zorganizowany z okazji Dnia Piśmiennictwa i Kultury Słowiańskiej. 

Maciek, młody, utalentowany muzyk i wokalista, jest także wielkim miłośnikiem i popularyzatorem
piosenek dwudziestolecia międzywojennego, laureatem Złotego Liścia Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Retro’2012. Wystąpi na Ursynowie podczas koncertu Dawnych wspomnień czar w najbliższą
sobotę, 28 maja o godz. 18. W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Z d j ę c i e :  I g o r  S t r o j e c k i

Teraz mogą realizować swoją przygodę
ze sztuką. Wychowali już dzieci. Wielu z
nich zakończyło swoją aktywność zawo-
dową. Nadszedł czas na to, by rozwijać
swoje zainteresowania i talenty. Malują,
dowiadują się o sztuce wielu nowych rze-
czy. Spełniają swoją pasję, której dotąd
nie mogli się poświęcić. 

A malują pod okiem doświadczonej instruktorki.
Efekty ich pracy można oglądać na wystawie pod-
sumowującej ich dorobek artystyczny w Galerii U w
Domu Kultury Stokłosy, przy ul. Lachmana 5.

Warsztaty plastyczne „Spotkania ze sztuką po la-
tach” to cykl zajęć prowadzonych przez Barbarę
Bielecką-Woźniczko w Domu Kultury Stokłosy od
2004 roku. Uczestniczy w nich trzydzieści kilka
osób. Są w różnym wieku. Po zakończeniu pracy za-
wodowej, wychowywania dzieci przyszedł czas na
zrobienie czegoś tylko”dla siebie. Słowo „tylko”
umieszczam w nawiasie, bo tak naprawdę z efek-
tu ich pracy cieszą się również ich znajomi, rodzi-
ny, a także widzowie, którzy mogą obejrzeć ich ob-
razy na wystawach. Podczas zajęć uczestnicy pozna-
ją tajniki różnych technik malarskich, uczą się ob-
serwować naturę (studium z natury), mają warsz-
taty rysunku z modelem, zajęcia z historii sztuki. 

Dla Barbary Bieleckiej-Woźniczko praca z ludź-
mi jest źródłem nieskrywanej satysfakcji. Wspie-

ra swoich uczniów w ich dochodzeniu do kolej-
nych stopni wtajemniczenia w dziedzinie pla-
styki. Cieszy się z ich osiągnięć i sukcesów. Mię-
dzy nią a uczestnikami zajęć wytworzyła się
szczególna więź ułatwiająca wzajemne relacje.
Jest to nie tylko zależność – „mistrz i uczeń”, a coś
więcej. Lubią się i rozumieją. To pozwala na czer-
panie obopólnej przyjemności z obcowania ze
sztuką. 

Uczestnikami zajęć „Spotkania ze sztuką po la-
tach” kierują różne motywacje do pracy. Niektó-
rzy z nich zamierzali kiedyś podjąć studia arty-
styczne, jednak życie potoczyło się inaczej. Wszyst-
kich jednak połączyła pasja tworzenia oraz po-
trzeba kontaktu z malarstwem i rysunkiem. 

Wymieniają się swoimi doświadczeniami, two-
rzą wspierającą się grupę. Pochłania ich wspólna
pasja. Teraz mogą zadbać o rozwój własnych, tak
długo nieznajdujących ujścia talentów. Teraz ma-
ją szansę, by to nadrobić. 

Warto dodać, że prowadząca zajęcia Barbara
Bielecka-Woźniczko jest artystką profesjonalną,
dysponującą pokaźnym dorobkiem twórczym.
Zajmuje się głównie malarstwem. Łączy z powo-
dzeniem pracę artystyczną i działalność dydak-
tyczną. Warsztaty współfinansowane są przez
Dzielnicę Ursynów i SBM Stokłosy.

Te k s t  i  f o t .  -  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

W Szkole Podstawowej nr
336 im. Janka Bytnara
“Rudego” odbył się IV Ur-
synowski Festiwal Pieśni
Powstania Warszawskie-
go pod Honorowym Patro-
natem Burmistrza Dziel-
nicy Ursynów m. st. War-
szawy - pana Roberta
Kempy. 

W tym czasie przypada nie
tylko 71. rocznica zakończenia II
wojny światowej, ale również
11. rocznica odsłonięcia pomni-
ka W Hołdzie Dzieciom Warsza-
wy, który znajduje się na terenie
SP 336.

Festiwal rozpoczął się uroczy-
stym powitaniem przez panią
wicedyrektor Małgorzatę Uli-
kowską zaproszonych gości,
wszystkich uczestników konkur-
su oraz ich nauczycieli. Swoją

obecnością zaszczycili szkołę:
pan Wojciech Matyjasiak - za-
stępca Burmistrza Dzielnicy Ur-
synów,  pani Teresa Jurczyńska-
-Owczarek - przewodnicząca Ra-
dy Dzielnicy Ursynów, komba-
tanci oraz przedstawicielka Ra-
dy Rodziców - pani Ilona Świ-
niarska.

W konkursie wzięło udział 10
ursynowskich szkół podstawo-
wych: SP 81 im. Lucjana Rud-
nickiego, SP 100 im. płk. France-
sco Nullo, SP 310 im. Michała
Byliny, SP 313 im. Polskich Od-
krywców, SP 318 z Oddziałami
Integracyjnymi im. J. Ch. Ander-
sena, SP 319 im. Marii Kann, SP
330 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Nauczycieli Tajnego Na-
uczania, SP 340 im. prof. Bogu-
sława Molskiego, SP 343 z Od-
działami Integracyjnymi im.

Matki Teresy z Kalkuty i SP 336
im. Janka Bytnara “Rudego”.

Czteroosobowa komisja kon-
kursowa, którą tworzyli: Po-
wstańcy Warszawscy (pani Da-
niela Ogińska, pan Tadeusz
Moszczyński i pan Tadeusz Siek)
oraz pełniąca rolę przewodni-
czącej jury nauczycielka muzyki
Gimnazjum nr 94 im. Cicho-
ciemnych Spadochroniarzy AK
- pani Barbara Wierońska-Likus
wyłoniła zwycięzców. Wyniki są
następujące:

kategoria solo: 
klasy I-III
I miejsce - SP 336 im. Janka

Bytnara “Rudego”
klasy IV-VI
I miejsce - SP 336 Janka Byt-

nara “Rudego”
kategoria zespół wokalny
klasy I-III
I miejsce -  SP 318 z Oddziała-

mi Integracyjnymi im. Jana Chri-
stiana Andersena

klasy IV-VI 
I miejsce - SP 336 im. Janka

Bytnara “Rudego”
Po ogłoszeniu wyników odbył

się koncert laureatów, którzy
otrzymali z rąk pana burmistrza
Wojciecha Matyjasiaka statuetki,
dyplomy i nagrody. Nagrody
ufundowali: Urząd Dzielnicy Ur-
synów m. st. Warszawy (Wydział
Kultury oraz Wydział Oświaty i
Wychowania).

Festiwal zorganizowała Elż-
bieta Rutkowska (koordynator
festiwalu) oraz Katarzyna Ci-
chosz, a dekorację wykonały An-
na Piech, Katarzyna Alaba oraz
nauczycielki ze świetlicy.

E l ż b i e t a  R u t k o w s k a

Autor kilkudziesięciu ksią-
żek podróżniczych prze-
rzucił się nagle z terenów
kompletnej dziczy w cen-
trum cywilizacji islam-
skiej w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich,
ukazując jeden z emira-
tów od kuchni.

Najnowsza książka Jacka Pał-
kiewicza – „Dubaj, prawdziwe
oblicze” – to relacja wytrawne-
go reportera, który z niejednego
pieca chleb jadał. Pałkiewicz zdą-
żył przepłynąć szalupą Atlantyk,
przewędrować Syberię i Saharę,
odkryć prawdziwe źródła Ama-
zonki, by wreszcie narazić się
szejkom, napisawszy parę słów
prawdy o Dubaju. Już wcześniej
doczekał się wydanego przez Al-
-Kaidę wyroku śmierci na siebie,
ujawniwszy między innymi
skomplikowane powiązania
świata arabskiego, dotyczące po-
tężnego handlu narkotykami.
Herosom Al-Kaidy towarzyszy
bowiem przez cały czas przyno-
sząca ogromne zyski heroina. 

Dubaj – swoiste miasto-pa-
ństwo – jest wprawdzie bardzo
bogatym emiratem, ale od czasu
światowego kryzysu w 2008 jest
to swego rodzaju finansowy ko-
los na glinianych nogach.

Niemniej robi wrażenie naj-
wyższy budynek świata – strze-
listy Burdż Chalifa (828 me-
trów). Las ponad 300 wieżow-
ców i flotylla najbardziej luksu-
sowych aut przepływająca uli-
cami i autostradami kontrastu-
ją z armią biednych wyrobni-
ków, sprowadzanych z Indii, Pa-
kistanu, Filipin. Wnuki daw-
nych królów pustyni – Bedu-
inów – pławią się w tym bogac-
twie, ale przyszłość Dubaju jest
niepewna. 

Lokalna ludność żyje znako-
micie z rynku nieruchomości i
turystyki, a o dawnej biedzie i
życiu na pustyni przypominają
tylko tradycyjne wyścigi wiel-
błądów. Jednak z uwagi na wiel-
ki napływ imigrantów Dubaj ja-
wi się obecnie jako narodowo-
ściowy tygiel.

Pałkiewicz bardzo się dziwi,
dlaczego Państwo Islamskie nie
atakuje Dubaju, skoro oficjalnie
pomaga on w jego zwalczaniu
Brytyjczykom i Amerykanom.
Okazuje się jednak, że do gęstwi-
ny banków dubajskich trafiają
pieniądze wszystkich mafii świa-
ta, w tym tych, które powstały w
byłych republikach sowieckich.
Dubaj służy zatem jako jedna z
największych na świecie pralni
brudnych pieniędzy. 

Mimo zachowania wszelkich
ograniczeń obyczajowych, wy-
nikających z kultury islamskiej,
szejk pozwolił na rozprowadze-
nie napisanego przez Widah
Lutah poradnika seksualnego
dla miejscowych muzułmanek.
O tym właśnie i wielu innych
interesujących stronach życia
w Dubaju pisze Pałkiewicz. I
naprawdę warto jego książkę
przeczytać.

R a f a ł  K o s
JJaacceekk PPaałłkkiieewwiicczz,, „„DDuubbaajj,,

pprraawwddzziiwwee oobblliicczzee”” ,, 333311 ssttrroonn,,
wwyyddaawwnniiccttwwoo ZZyysskk ii SS-kkaa

Spotkanie ze sztuką po latach

Spełniają marzenia w Galerii U

Dzień Piśmiennictwa i Kultury Słowiańskiej

Romansu płomienne dźwięki

IV Festiwal Pieśni Powstania Warszawskiego 

Rozśpiewany Ursynów...

Wielki podróżnik Jacek Pałkiewicz odkrywa... Dubaj

Złota klatka na pustyni
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

W dzisiejszym świecie możli-
wość  wylegitymowania się dłu-
gą i odpowiednio  udokumento-
waną tradycją, szczególnie w
dziedzinie nauk ścisłych i tech-
niki jest swego rodzaju nobili-
tacją działalności ludzkiej w
dziedzinie nazywanej niegdyś
przez marksistowskich filozo-
fów „bazą”.

H umaniści pracujący w sekto-
rze „nadbudowy” już przed
wiekami potrafili stworzyć

odpowiedni klimat szacunku dla swo-
jej działalności. Przekonanie o wyższo-
ści pracy w urzędzie od jakiejkolwiek
pracy w dziedzinie wytwórczości dóbr
materialnych było przez wieki wyjąt-
kowo duże w społeczeństwie polskim.
Stan taki w następujących słowach sko-

mentował Kajetan Garbiński, jeden z
założycieli pierwszej polskiej politech-
niki: „Chęć urzędowania do tego stop-
nia między Polakami rozkrzewiła się, że
wszystka młodzież, czy to miejska, czy
wiejska, jakby się wstydziła najpoży-
teczniejszych zatrudnień rodziców,
mrowiskiem oblewała Komisje Rządo-
we i wszelkie im podrzędne biura i są-
downictwa. Stąd to mnóstwo bezpoży-
tecznych, na pół niedowarzonych eks-
pertów, roszczących prawo do wszyst-
kiego w rządzie, gotowych raczej chwy-
cić się  wszystkiego, aniżeli  sobie zadać
pracy zarabiania na utrzymane własny-
mi rękoma”.

Za pierwszą polską uczelnię o
charakterze technicznym – w
pewnym stopniu – można

uznać Szkołę Rycerską założoną przez
Stanisława Augusta. Była to jednak
przede wszystkim uczelnia wojskowa, a
jej działalność w dziedzinie techniki by-
ła tylko jednym z elementów przygoto-
wania zawodowego przyszłych ofice-
rów. Biorąc jednak pod uwagę osiągnię-
cia niektórych jej adeptów, np. Kościusz-
ki w dziedzinie inżynierii wojskowej i
Hoene-Wrońskiego w dziedzinie mate-
matyki, fizyki i mechaniki, należy są-
dzić, że poziom wykładanych tam przed-
miotów technicznych i ścisłych był dobry.
Upadek Rzeczypospolitej przekreślił jed-
nak na długo możliwość powołania w
Polsce wyższej szkoły technicznej.

W1823  r. przy Uniwersyte-
cie Warszawskim powoła-
no Szkołę Inżynierii Cywil-

nej Dróg i Mostów, której dyrektorem
był Teodor Urbański. Szkoła ta nieba-
wem włączona została do powołanej w
1825 r. Szkoły Przygotowawczej do In-
stytutu Politechnicznego w Warszawie.
Szkoła istniała w latach 1826-1831 i
stanowiła etap wstępny w przygotowa-
niach do powołania Instytutu Politech-
nicznego, który ostatecznie nie został do
końca zorganizowany ze względu na
wypadki polityczne, jakie miały miejsce
w tym okresie.

Szkoła Przygotowawcza do In-
stytutu Politechnicznego for-
malnie nie była więc nigdy po-

litechniką. Ogółem przewinęło się przez
nią 217 uczniów. Świadectwa ukończe-
nia pełnego 4-letniego kursu otrzyma-
ło dwóch słuchaczy, a dalszych sześciu
otrzymało tematy prac dyplomowych.
Zdumienie budzi bardzo niska liczba
absolwentów, ale trzeba pamiętać, że
uczelnia przestała istnieć w okresie bar-
dzo zaawansowanych przygotowań do
przekształcenia się w politechnikę, dra-
matycznie przerwanych wybuchem po-
wstania listopadowego. Krótkotrwałe
istnienie Szkoły Przygotowawczej do
Instytutu Politechnicznego uświadomi-
ło znacznej części społeczeństwa pol-
skiego wagę i znaczenie kadr technicz-
nych dla rozwoju gospodarczego pań-
stwa. Nic dziwnego, że po upadku po-

wstania listopadowego na emigracji za-
częto odbudowywać polskie tradycje
politechniczne.

Pewną namiastką kształcenia w
zakresie zawodów technicz-
nych w okresie międzypowsta-

niowym było Gimnazjum Realne, któ-
re funkcjonowało w latach 1841-1862.
Do szkoły uruchomionej w sierpniu
1841 r. przyjęto 349 uczniów. Szkoła
była zakładem siedmioklasowym,  z
dwuletnim kursem klasy siódmej, prze-
znaczonym wyłącznie na zajęcia prak-
tyczne. Gimnazjum Realne – przez sze-
rokie uwzględnianie nauk technicznych
i zajęć praktycznych –  stanowiło swe-
go rodzaju połączenie szkoły realnej ty-
pu niemieckiego ze średnią szkoła tech-
niczną. „Głównym zadaniem Gimna-
zjum Realnego – jak głosił punkt pierw-
szy Ustawy – jest przygotowanie mło-
dzieży do zajęć przemysłowych.  (…)
Cel ten szkoła miała osiągnąć przez na-
uczanie przedmiotów ścisłych i tech-
nicznych oraz przeprowadzane zajęcia
praktyczne z farbiarstwa, cukrownic-
twa, gorzelnictwa, górnictwa, produk-
cji chemikaliów i maszynoznawstwa,
ze szczególnym uwzględnieniem ma-
szyn stosowanych w fabrykach”. 

Gimnazjum Realne ulokowa-
ne zostało w Pałacu Kazimie-
rzowskim. Jednocześnie za-

planowano i wzniesiono (na terenie
obecnego UW) specjalny budynek na

jego siedzibę. Budynek powstał w la-
tach 1841-1842 wg projektu Antonia
Corazziego – pełniącego wówczas
funkcję budowniczego Okręgu Szkol-
nego Warszawskiego.  W budynku tym
obecnie mieści się Wydział Biologii
UW. Uczniowie Gimnazjum „odbywa-
li pomiary i sporządzali plany całych
kolonii”, zwiedzali w ramach zajęć
szkolnych ówczesne zakłady przemy-
słowe Warszawy. W gimnazjum za-
trudniono wielu byłych wykładowców
Szkoły Przygotowawczej do Instytutu
Politechnicznego. Byli to m. in. Sewe-
ryn Zdzitowiecki, Jan Koncewicz, Teo-
fil Rybicki. Dyrektorem szkoły został
Karol Frankowski (1785-1846). W
1844 r. do Gimnazjum Realnego przy-
łączono Szkołę Sztuk Pięknych z wy-
działami: architektury, rzeźby i ma-
larstwa. Decyzją kuratora Pawła Mu-
chanowa w 1851 r. szkołę oddzielono
od Gimnazjum Realnego i organiza-
cyjnie związano (od 1853 r.)  z peters-
burską Akademią Sztuk Pięknych. Mu-
chanow był także głównym przeciwni-
kiem przekształcenia Gimnazjum Re-
alnego w instytut techniczny, o co za-
biegało polskie społeczeństwo. Szkoła
ta stanowiła nowość na terenie Króle-
stwa Polskiego. Nauczyciele mieli za-
pewniony stały kontakt z europejską
myślą naukową dzięki zaprenumero-
waniu dla nich przez Gimnazjum kil-
kudziesięciu najważniejszych pism na-
ukowych angielskich, francuskich  i

niemieckich. Wśród uczniów Gimna-
zjum Realnego byli m. in. Aleksander
Kraushar, Hipolit Wawelberg, Stani-
sław Krzemiński, Jan Baudouin de Co-
urtenay, Edward Goldberg, Stanisław
Kronenberg, Alfred Fuchs, Witold Mar-
czewski. Warszawskie Gimnazjum Re-
alne stało się jednym z dwóch filarów
utworzonego w 1862 r. w Puławach
Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-
-Leśnego. Instytut przejął wówczas
wszystkie zbiory, urządzenia i wyposa-
żenie, a także warsztaty i w dużej mie-
rze kadrę pedagogiczną Warszawskie-
go Gimnazjum Realnego.

Po klęsce kolejnego powstania
(styczniowego) polskie klasy
posiadające, działając  zgod-

nie z duchem pozytywizmu, pod ko-
niec XIX w. wykorzystały sprzyjający
moment do rozwinięcia kampanii na
rzecz utworzenia w Warszawie Instytu-
tu Politechnicznego. Taką sprzyjającą
okolicznością była wizyta w Warsza-
wie  cara Mikołaja II w 1897 r. Przed
przyjazdem imperatora zebrano kwo-
tę miliona rubli, którą przekazano na-
stępnie Mikołajowi II z prośbą o zużyt-
kowanie na cele społeczne, przy czym
jako najbardziej pilną potrzebę wskaza-
no utworzenie w Warszawie politech-
niki. Zebranie miliona rubli (tj. ok. to-
ny złota) w stosunkowo krótkim czasie,
a następnie ukierunkowanie decyzji
cara, to zasługa przede wszystkim inży-

niera Kazimierza Obrębowicza, prze-
wodniczącego Sekcji Techniczno-Prze-
mysłowej Warszawskiego Oddziału
Ogólnorosyjskiego Towarzystwa Po-
pierania Przemysłu i Handlu.  Władze
petersburskie wyraziły zgodę, ale pod
warunkiem zebrania dodatkowo 2,5
mln rubli. Do kierowania akcją powo-
łano Komitet Budowy Szkoły Politech-
nicznej z Kazimierzem Obrębowiczem
na czele. Zarząd Miasta podarował ko-
mitetowi teren pomiędzy dzisiejszymi
ulicami Nowowiejską i Noakowskiego.
Dekret o utworzeniu Warszawskiego
Instytutu Politechnicznego im. Cara
Mikołaja II wydany został w Petersbur-
gu 8 czerwca 1898 r.

W murowanie kamienia wę-
gielnego pod Gmach
Główny nastąpiło 22 lipca

1899 r.. Jednocześnie rozpoczęto sta-
wianie gmachów fizyki, mechaniki i
chemii. Budowę pierwszych obiektów
ukończono na jesieni 1901 r., co po-
zwoliło przenieść zajęcia Instytutu z
pofabrycznego budynku przy ul. Mar-
szałkowskiej 81 do własnych gmachów
już na początku roku akademickiego
1901/1902. W dniu otwarcia Instytut
miał trzy wydziały: mechaniczny, che-
miczny i Inżynieryjno-Budowlany. Ję-
zykiem wykładowym w Instytucie był
rosyjski, co stało się główną przyczyną
studenckich wystąpień w 1905 roku.
W wyniku wiecu, który odbył się w
Gmachu Głównym 28 stycznia 1905

r., Instytut został zamknięty na czas
nieograniczony. Po serii dalszych wy-
stąpień Generał-Gubernator Warszaw-
ski dekretem z 13 listopada 1905 r.
ostatecznie zamknął Instytut. Wzno-
wienie jego działalności miało miej-
sce w 1908 r., ale przeważająca część
polskiej młodzieży bojkotowała go, w
związku z czym  język, wykładowcy i
większa część studentów była rosyj-
ska. Stan taki trwał do wybuchu I woj-
ny światowej w 1914 r., gdy Instytut, je-
go kadry, zbiory, wyposażenie i czę-
ściowo studenci zostali ewakuowani
do Rostowa nad Donem i Niżnego
Nowgorodu.

N iemcy po zajęciu Warszawy 5
sierpnia 1915 r. prowadzili
politykę mającą na celu uzy-

skanie poparcia ludności Polski. Zaczę-
to odbudowywać, a raczej budować
niemalże od podstaw polskie szkolnic-
two wszelkich szczebli.  16 październi-
ka  1915 r. Wydział Oświecenia za-
twierdził kandydata na stanowisko rek-
tora PW w osobie Zygmunta Straszew-
skiego oraz na stanowiska dziekanów
poszczególnych wydziałów. 2 listopada
1915 r. Generał-Gubernator  Hans von
Beseler nadał Politechnice i Uniwersy-
tetowi tymczasowe statuty. Cztery dni
później ukazało się ogłoszenie o zapi-
sach na uczelnie. Uroczyste otwarcie
Uniwersytetu i Politechniki miało miej-
sce 15 listopada 1915 r. Inauguracja

działalności Politechniki Warszawskiej
odbyła się w Gmachu Fizyki, albowiem
Gmach Główny zajęty był na szpital
wojskowy.

Do września 1939 r. Politech-
nika Warszawska wydała
prawie 6 tysięcy dyplomów

We wrześniu 1939 r. dzięki dobrze
zorganizowanej samoobronie gma-
chy PW ucierpiały tylko w niewiel-
kim stopniu. Po wkroczeniu hitlerow-
ców  teren PW zajęty został przez róż-
ne niemieckie służby wojskowe. W
początkowym okresie władze okupa-
cyjne zawiadomiły rektora o zawie-
szeniu działalności Politechniki. Pew-
nym promykiem nadziei na reakty-
wowanie działalności była zgoda
Niemców na ukończenie rozpoczę-
tych prac dyplomowych. Decyzja ta
wkrótce została cofnięta, niemniej do
kwietnia 1940 r. wydano 19 dyplo-
mów Politechniki.

Z wolnienie przez wojsko Gma-
chu Głównego pozwoliło uru-
chomić 1 kwietnia 1942 r.

uczelnię o nazwie Państwowa Wyż-
sza Szkoła Techniczna. Miała ona pięć
wydziałów(Budowlany, Budowy Ma-
szyn, Elektryczny, Chemii Technicz-
nej, Mierniczy). Zakres naukowy
PWST odpowiadał tzw. półdyplomo-
wi PW, przy czym należy zwrócić uwa-
gę, że wykłady prowadzone były na
wyższym poziomie niż określał to ofi-
cjalny program. Wielu absolwentów

PWST kontynuowało dalszą naukę
konspiracyjnie.

Wtrakcie Powstania Warszaw-
skiego zniszczeniu uległy
prawie wszystkie budynki

PW, a co najtragiczniejsze, większość pro-
fesorów i studentów zginęła w walkach,
bądź została rozproszona w wyniku re-
presji popowstaniowych. Równolegle z
działalnością PWST w Warszawie część
rozproszonych wojną pracowników PW
organizowała działalność „terenowych
oddziałów Politechniki Warszawskiej”
(Kursy Architektoniczne w Krakowie,
Kursy Akademickie w Częstochowie, Kur-
sy Politechniczne w Zakopanem, i Akade-
mickie Kursy w Kielcach).

Po wyzwoleniu istniały jedynie
terenowe oddziały Politechni-
ki. Największe znaczenie miał

Oddział Lubelski. Politechnika War-
szawska z tymczasową siedzibą w Lubli-
nie rozpoczęła regularne zajęcia już 22
stycznia 1945 r. W Warszawie – po za-
bezpieczeniu przez ocalałych pracowni-
ków resztek mienia uczelni – przystą-
piono do prac organizacyjnych.  W ma-
ju 1945 r. zebrał się po raz pierwszy Se-
nat. Do końca 1945 r. czynnych było
już pięć wydziałów (Architektury, In-
żynierii, Chemiczny, Elektryczny i Me-
chaniczny). Obecnie (2016 r.)  Politech-
nika zatrudnia 4,7 tys. pracowników i
kształci 33 tys. studentów.  W jej skład
wchodzi 19 wydziałów i 1 kolegium.

O tradycjach kształcenia politechnicznego w Warszawie

Wszystko zaczęło się za cara

PPWW GGmmaacchh GGłłóówwnnyy AAuullaa ww GGmmaacchhuu GGłłóówwnnyymm PPWW



1 0

O treści dzisiejszego felietonu, jak to często bywa w MOTO-PASSIE,
znów zadecydował zbieg okoliczności i moje własne obserwacje
poczynione na ulicach. W ostatnich dniach z różnych stron, docie-
rało do mnie wiele informacji o agresji na drogach. Postanowi-
łem je zestawić z nową drogową inicjatywą, która, choćby z samej
nazwy, świadczy o tym, że może być zupełnie inaczej...

Najpierw o agresji, aby zakończyć pozytywnie. Co to takiego? Agresja dro-
gowa to świadome prowadzenie samochodu w sposób, który zwiększa ryzy-

ko wypadku, motywowane zniecierpliwieniem, zdenerwowaniem, wrogim nastawieniem
lub próbą zaoszczędzenia czasu. Tyle definicja. Rozróżniamy trzy jej typy. Pierwszy, to agre-
sywna jazda, która cechuje się m. in. brakiem poszanowania dla przepisów ruchu drogowego
oraz np. nadmierną prędkością. Drugi, to gniew za kierownicą, który może przejawiać się nad-
używaniem klaksonu, błyskaniem światłami, krzykami, wrogimi gestami oraz np. jazdą „na zde-
rzaku”. Jest też typ trzeci, to drogowa furia, która nierzadko przejawia się fizycznym atakiem
na innego kierowcę, z użyciem pojazdu lub niebezpiecznego narzędzia.

Agresja drogowa, choć czasem możemy mieć takie poczucie, nie narodziła się Polsce w
ostatnich latach. Pierwsze analizy agresywnych zachowań na drogach zostały opracowane w
Kanadzie zaraz po II wojnie światowej. Wówczas badania dotyczyły zachowań kierowców
taksówek oraz związku ich wypadkowości ze stylem życia. Od tamtej pory upłynęło sporo cza-
su, ale problemy, co dostrzegamy niemal każdego dnia, nie straciły na aktualności.

Obecnie znana nam definicja agresji drogowej powstała w latach 80. XX wieku. Opisuje to
zjawisko, jako rzeczywiste lub zamierzone działanie, skutkujące krzywdą psychiczną lub fizycz-
ną. Jak podają różne niezależne źródła oraz statystyki policyjne, zjawisko agresji drogowej sta-
le przybiera na sile. Według tegorocznych badań Ipsos, 80% Europejczyków boi się agresyw-
nego zachowania innych kierowców, a jednocześnie aż 54% z nich obraża innych kierowców.
W tym samym badaniu, kierowcy mający wybrać pozytywny przymiotnik, opisujący ich zacho-
wanie za kierownicą, w 75% określili siebie jako ostrożnych. Wybierając określenie dla innych
kierowców, również wybierano ostrożnych – 14% i opanowanych – 11%. Różnice są wyraźne
i wiele mówiące. Ci sami respondenci, opisując negatywnym przymiotnikiem siebie, najczę-
ściej używali określenia zestresowany – 10%, a innych – nieodpowiedzialni – 47%, zestreso-
wani – 37% i agresywni – 32%...

Jest jeszcze jeden coraz bardziej niepokojący trend, głównie wśród tzw. kierowców flotowych,
ale nie tylko. To tzw. toksykomania. Następstwem tego m. in. zjawiska są pojawiające się co-
raz częściej i silniej głosy, aby badania psychologiczne stały się obowiązkowe dla wszystkich kie-
rowców, a nie jak ma to miejsce obecnie, tylko dla zawodowych! To byłaby duża zmiana i wy-
zwanie dla wielu posiadających dziś uprawnienia do kierowania pojazdami!

Powszechnie znane są też wyniki badań, które jednoznacznie potwierdzają ścisły związek
między presją wynoszoną np. z pracy, a skłonnością do agresji w ruchu drogowym. Stąd nie-
daleko do powszechnego przekonania, że agresywne zachowania na drodze pojawiają się w
większości przypadków wśród kierowców aut służbowych. Moim zdaniem, to zbytnie spłyce-
nie i uproszczenie tematu. Wiele zależy od indywidualnych cech osobowości, równowagi
emocjonalnej, poczucia wartości, pewności siebie, czy choćby chęci dominacji i rywalizacji na
drodze. O zachowaniu kierowcy często decyduje również poczucie anonimowości i/lub bez-
karności, potęgowane coraz częściej przez substancje psychoaktywne!

Poniżej wybrałem kilka przykładów zachowań kierowców, które jednoznacznie świadczą o
ich agresywnym charakterze. Wśród nich wspomniana wcześniej: „jazda na ogonie”, częsta zmia-
na pasa ruchu, jazda poboczem, zajeżdżanie, nie używanie kierunkowskazów, utrudnianie wy-
przedzania oraz wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach, nieustępowanie pierwszeństwa
i utrudnianie innym włączenia się do ruchu, przekraczania prędkości, nie respektowanie zna-
ków, w tym znaku „stop”, przejeżdżanie sygnalizatorów na żółtym/czerwonym świetle, ośle-
pianie światłami innych, krzyki, gestykulacja, a nawet jedzenie i palenie papierosów w samo-
chodzie. Sporo tego. Każdy z nas kierowców ma zapewne część z tych „przewinień” również
na własnym sumieniu. Rzecz w tym, jak jest ich wiele i z jakim występują nasileniem...?

Jeździe samochodem, od samego początku historii motoryzacji, towarzyszą skrajne emocje,
te pozytywne, jak choćby radość z jazdy, swoboda przemieszczania się, niezależność oraz te
negatywne, w tym stres, pośpiech, rywalizacja. Z każdym rokiem przybywa kierowców oraz
samochodów. Obecnie szacuje się, że po drogach całego świata porusza się ponad miliard aut
osobowych oraz 377 milionów ciężarówek. Do 2040 roku liczby te mają się podwoić! Jedno-
cześnie wzrasta natężenia ruchu drogowego, a coraz dłuższe korki wydłużają czasy dojazdów.
To wszystko prowadzi do wzrostu agresji drogowej. Dokąd zmierzamy...?

Na koniec, zapowiadana we wstępie nuta optymizmu. Czy widzieliście już Państwo w War-
szawie nowy „twór drogowy” o nazwie „strefa postojowa K+R” (Kiss and Ride - Pocałuj i
jedź)? To miejsca, gdzie w zgodzie z przepisami, można zatrzymać samochód i zostawić pa-
sażera, aby ten dalej pojechał komunikacją miejską. Na razie uruchomionych zostało w naszym
mieście siedem takich stref, wszystkie, dzięki czytelnemu i estetycznemu oznakowaniu, są ła-
two rozpoznawalne. Dodatkowo, w pojazdach komunikacji miejskiej oraz np. przy wejściach
do metra, zobaczyć można plakaty, które w prosty sposób pokazują jak korzystać z takich miejsc.
Najbliższe nam strefy K+R zlokalizowano przy stacjach metra Kabaty oraz Wilanowska. ZTM
informuje, że jeśli nowy pomysł spodoba się, podobnych stref będzie przybywać.

Zachęcam do jak najszybszego wypróbowania nowego rozwiązania, a Wszystkim Czytelni-
kom MOTO-PASSY, życzę pocałunków trwających dłużej niż dwie minuty...

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

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Nasza motoryzacja...

Agresja i pocałunki J est taka uliczka na Ursynowie, przy której mieszkam, ale ja mokotowia-
nin od 1959, zobaczyłem ją dopiero, kiedy znalazłem tu swoje mieszka-
nie na dożywocie. Za drogie dla mnie było. Dalekie od sklepów. Do przy-

stanku iść trzeba siedem minut, i to szparko. Zimą po drodze dwieście metrów zie-
mi niczyjej, nie odśnieżanej. Kupiłem to mieszkanie. Jestem w nim szczęśliwy, mi-
mo że co miesiąc płacę raty frankowego kredytu ze sporą trudnością. Bo to mieszkanie droższe jest
niż takie, w którym powinienem mieszkać. 88 metrów. W mieście, a jak na wsi. Gałęzie drzew pra-
wie biją w szyby.

Kupiłem, bo ono zatopione pośród drzew. Jesiony wielkie na szesnaście metrów, szpaler, aleja.
Kiedyś była tu brukowana uliczka. Zamiast bruk poprawić zalano kamienie asfaltem. Ale postawio-
no pięknie stylizowany lampy. Coś dobrego.

W roku ubiegłym od jednego z
tych pięknych jesionów, w czasie
wichury, oderwał się konar. Gruby
prawie jak pień. Przygniótł auto za-
parkowane nieszczęśliwie akurat
pod nim. 

Zadzwonił wczoraj sąsiad. Panie,
mówi, czy wie Pan, że te drzewa chcą
ciąć? 

Sąsiad ma 98 lat. Też jest tu dla
tych drzew. Choć jemu lepiej – mieszka na ostatnim, trzecim piętrze, dwie klatki ode mnie. Ma te
drzewa i trochę słońca.  

Sprawdziłem o co chodzi z tym rżnięciem. Idzie o cztery jesiony, dokładnie naprzeciw moich okien.
One najzdrowsze z tego szpaleru. 

Był tu leśnik. Obejrzał, powąchał, postukał. Powiedział tak: oderwał się konar, trzeba sprawdzić
inne, ale konar to nie drzewo, i nie każde drzewo ma tak bardzo chory konar. Te, które widzę, przy-
najmniej dwadzieścia lat życia mają przed sobą życia bez ingerencji piły. Należy je pielęgnować. Cho-
re gałęzie odciąć. Ale nie rąbać. To są zdrowe drzewa.

Ja jestem socjolog a nie dendrolog. Celiński nie Giertych. Przejrzałem te drzewa swoim laickim
okiem. Zdrowe są te do cięcia. Może nieco mniej zdrowe te inne. Jak zwykle od półwiecza jestem
szalony? Chyba nie. Relacjonuję, co widzę. Te najbliżej domów wydają się nie tylko najzdrowsze,
ale po prostu zdrowe jak Jagienka z Krzyżaków.

O demokracji. 13 kwietnia tego roku marszałek województwa przychylił się wnioskowi Dzielni-
cy, by te drzewa ściąć. Ta uliczka dzielnicowa jest. Pytał kto mieszkańców? Burmistrz Ursynowa się
pytał? Informował kto tę maleńką społeczność – WYCZÓŁKOWSKĄ – że chce wyciąć te drzewa?
Marszałek, przed wyrażeniem zgody, zapytał o procedury? O demokrację?

Pytania retoryczne.
Nikt o nic nikogo, poza kręgiem władzy, nie pytał.
Demokracja. Jak z Uralu. Gratulacje mości waści mazowieccy i ursynowscy panowie. 
Goście! Wy z Uralu. Albo z Polski. Chcecie sprawdzić – służę adresem, idzie o WYCZÓŁKI, ma-

leńką uliczkę idącą wzdłuż południowego muru WYŚCIGÓW.
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

O demokracji. I o Uralu w Warszawie

„Ja jestem socjolog a nie den-
drolog. Celiński nie Giertych.
Przejrzałem te drzewa swoim
laickim okiem. Zdrowe są te
do cięcia. Może nieco mniej
zdrowe te inne”

Na straży bezpieczeństwa 
i wizerunku

Na lotnisku nie ma mowy o kompromisach – bezpieczeństwo jest
najważniejsze. Od połowy czerwca za bezpieczeństwo pasażerów i
samolotów na Lotnisku Chopina w Warszawie odpowiadać będzie
nowa firma ACS, tworzona przez byłych oficerów GROM. 

Kontroli bezpieczeństwa poddawani są obowiązkowo wszyscy pasażerowie przed wejściem
na pokład samolotu. Obowiązek ten wynika z przepisów krajowego i międzynarodowego
prawa lotniczego, przede wszystkim z Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr
300/2008. Przepisy określają szczegółowe normy kontroli i dają prawo operatorom kontroli
bezpieczeństwa do podejmowania wszelkie działań, które pozwolą upewnić się, że pasażer nie
wnosi na sobie ani w swoim bagażu żadnych przedmiotów czy substancji zabronionych i nie-
bezpiecznych. 

Warto pamiętać, że ostateczna decyzja co można, a czego nie można wnieść do samolotu, na-
leży zawsze do operatora kontroli bezpieczeństwa. Nie wszystkim się to podoba. Proszę jednak
o zrozumienie, że nie wynika to ze złośliwości służb lotniskowych, lecz ma na celu zapewnienie
realnego bezpieczeństwa. Szczegółowa kontrola na wszystkich lotniskach jest barierą ochronną
całego transportu lotniczego. Od jej jakości zależy bezpieczeństwo wszystkich samolotów w po-
wietrzu i pasażerów na ich pokładach. Dlatego musi być prowadzona bardzo dokładnie. Stara-
my się jednak, by równocześnie kontrola przebiegała na tyle sprawnie i grzecznie, by nie była dla
pasażerów uciążliwa. 

Od 15 czerwca zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa przejmie nowa firma ACS, która
należy do grupy kapitałowej przedsiębiorstwa Porty Lotnicze zarządzającego Lotniskiem Chopi-
na. Podjęliśmy taką decyzję w trosce o jakość tej usługi. Chcemy mieć absolutną pewność, że jest
ona wykonywana profesjonalnie i dokładnie, a my mamy pełną kontrolę nad procedurami i do-
borem ludzi. 

Profesjonalizm i doświadczenie personelu firmy ACS gwarantuje jej prezes Artur Sterkowicz –
były wojskowy, który przez wiele lat służył w jednostce specjalnej GROM i o ochronie obiektów i
ludzi wie niemal wszystko. Przy pomocy byłych kolegów zamierza wyszkolić podległych mu
pracowników według najlepszych światowych wzorców. Tak, by stali się wizytówką Warszawy i
Polski, a ich praca kojarzyła się pasażerom z przyjemną obsługą i życzliwością, ale także z całko-
witym poczuciem bezpieczeństwa. 

Trzon zespołu firmy ACS stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywa-
li pracując m.in. w Straży Granicznej i Straży Ochrony Lotniska. Firma wciąż jednak szuka nowych
ludzi do swojego zespołu. Potrzebne są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy chcieliby praco-
wać w prestiżowym miejscu, na międzynarodowym lotnisku. Poszukiwani są wszyscy młodzi, za-
angażowani, otwarci na pracę z ludźmi i chętni do nauki. Wymagany jest wpis na listę kwalifiko-
wanych pracowników ochrony. Mile widziani byliby kandydaci z uprawnieniami operatora kon-
troli bezpieczeństwa, a także z uprawnieniami do posługiwania się bronią. Ale jeśli zgłosi się oso-
ba chętna bez uprawnień – też dostanie szansę. 

Pracownicy firmy ACS mogą liczyć na indywidualny program rozwoju zawodowego i podno-
szenia swoich kompetencji. Firma zapewnia szkolenia m. in. z zasad kontroli bezpieczeństwa, ję-
zyka angielskiego i profesjonalnej obsługi klienta. We współpracy z oficerami GROM pracowni-
cy ACS są szkoleni również z wiedzy o psychologii tłumu i profilowania zachowań, oraz podstaw
pierwszej pomocy. 

Oferta obejmuje pracę na pełnym etacie w wymiarze do 168 godzin w miesiącu, godziwe pen-
sje i bogaty pakiet socjalny. Stawka wynagrodzenia – w przeliczeniu za godzinę – wynosi więcej
niż oferują wszystkie inne firmy ochroniarskie na rynku. 

Warto podkreślić, że ACS stawia sobie za elitarność swojego personelu, dlatego szansę na pra-
cę mają tylko najlepsi kandydaci. Na lotnisku, jak w żadnej innej firmie, ich praca ma ogromne
znaczenie i bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo. A jeśli zadania wykonywane są przy
tym uprzejmie i miło, to i wizerunek lotniska i Polski może tylko zyskać. 

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i
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Nieco zapomniane nadwiślańskie tradycje etniczne i kulturowe

Urzecze na pewno nas urzecze
Jest taka kraina. I to tuż-tuż.
Rozciąga się po obu stronach
Wisły od ujścia Pilicy i Wilgi po
Czerniaków i Saską Kępę, a więc
także na znacznej części War-
szawy. Na lewym brzegu Wisły
obejmuje ona część zalewowego
i nadzalewowego tarasu wyso-
kiej skarpy rzecznej. Jej nazwa –
Urzecze /gwarowo: Urzyc/ –
oznacza teren położony “u rze-
ki”. Zachowały się tu cenne war-
tości przyrodnicze i godne uwa-
gi tradycje kulturowe.

W isła – na skutek braku w
dawnych czasach dróg
nad jej brzegami – stano-

wiła znaczące okno na świat. Nie dzie-
liła, lecz łączyła tutejszych mieszkań-
ców zarówno z ludźmi przybywający-
mi tu jej szlakiem za chlebem z pół-
nocy /Holendrzy, Niemcy, Pomorza-
nie i inni, nazywani tu Olędrami/, jak
i z tymi, zwanymi flisakami i orylami,
którzy uprawiali rzeczny handel od
górnego jej biegu do Gdańska. Roz-
wojowi pożądanych więzi sprzyjały
więc: kontakty gospodarcze /zwłasz-
cza w zakresie uprawy ziemi na mo-
kradłach/, handlowe, łatwość przedo-
stawania się na przeciwległy brzeg Wi-
sły łodziami pychowymi, jarmarki w
Górze Kalwarii, Karczewie, Powsinie,
Warszawie. Sprzyjało to przenikaniu
się i przetwarzaniu w nową jakość ele-
mentów różnorodnej kultury, głównie
na tzw. Nizinie Moczydłowskiej i w jej
otoczeniu, w takich miejscowościach,
jak: Kępa Okrzewska /Olęderska/, Kę-
pa Oborska, Obory, Obórki, Okrze-
szyn, Handzin, Jeziorna, Bielawa, Ko-
ło, Kliczyn, Wicie, Łęg, Łęczyny-Par-
cele, Gassy, Kawęczyn. Rodowodu czę-
ści mieszkańców tych i innych miej-
scowości można doszukać się w koliga-
cjach z wymienionymi przybyszami.
Świadczą o nich m.in. takie nazwy
miejscowe, jak: “terpy” /sztuczne,
uformowane na bagnach miejsca na
podwórza i budynki/, “szot” /taniec
pochodzący od osiadłych tu Szkotów/,
“olęder” /taniec pochodzący od Ho-
lendrów i przedstawicieli innych naro-
dowości/, “flisacki” /taniec przynie-
siony przez wiślańskich żeglarzy/. Wy-
mieszały się one z rodzimymi mazur-
kami i oberkami. W urzecki folklor
wmieszały się także granatowe suk-

many, niskie półcylindry, czarne ha-
fty i wiele innych elementów.

Najstarszy - jak dotychczas - za-
pis o Urzeczu pojawił się w
1737 r. Dotyczy on Powsina,

należącego wówczas do dóbr wilanow-
skich. Według anonimowego korespon-
denta “Gazety Warszawskiej” z 1868 r.:
“Mało kto wie o tym kawałku Powiśla,
które tak odróżnia się przymiotami zie-
mi i zwyczajami mieszkańców od resz-
ty kraju. W tym powiślanym kraiku lud
odróżnia się od innych okolic mową,
ubraniem, zwyczajami, a nawet sposo-
bem uprawy ziemi /.../ Z jednej strony
Wisła, z drugiej wielkie lasy, które nie-
gdyś nazywały się puszczą, odcinają tę
oazę od dalszej okolicy...”  W tekście
pochodzącym z 1884 r. informowano:
“Tamtych zaś olbrzymów nadwiślań-
skich nazywano Urzycami, to jest miesz-
kańcami u rzyki /rzeki/ lub też Powiśla-
kami, to jest mieszkającymi po Wiśle.
Mówią więc Urzycanin i Urzycanka lub
Powiślak i Powiślanka”.  W XIX w. tutej-
szy folklor znalazł wyraz w dziełach
twórcy folklorystyki polskiej i światowej
Oskara Kolberga, który swoje wędrów-
ki badawczo-pisarskie rozpoczął od Wi-
lanowa w kierunku południowym. Kul-
turą Urzecza zajmowali się także Kornel
Kozłowski, Stefania Ulanowska i inni.

Ostatnio problematyka Urze-
cza stała się treścią publikacji
książkowych pt. “Na Łużycu.

W zapomnianym regionie etnograficz-
nym nad Wisłą” /wydanie Tow. Opieki
nad Zabytkami Oddział w Czersku, Mu-
zeum Archeologiczne w Warszawie,
2012/, “Nadwiślańskie Urzecze” /War-
szawa, Czersk, 2014/, “Ze śpiewem i
tańcem na Urzeczu” /gmina Konstan-
cin-Jeziorna, 2015/. Autorem dwu
pierwszych pozycji jest Łukasz Maury-
cy Stanaszek, dr antropologii, dyplo-
mowany kustosz w Muzeum Archeolo-
gicznym w Warszawie, autorami trze-
ciej są dr Stanaszek i Małgorzata Za-
rzycka, łurzyczanka z Wilanowa zwią-
zana z Gassami, gdzie mieszka od 2000
r., w latach 2004-2009 była sołtysem
wsi Gassy, tropicielka i propagatorka
tradycji Urzecza.

T o ostatnie dziełko referuje hi-
storyczne uwarunkowania
gospodarcze, ludnościowe i

kulturowe Urzecza, prezentując tak-
że - wraz z zapisami nutowymi - szereg

pieśni ludowych właściwych tej małej
krainie.

Oto ich próbki:

Od Łużyca jadę, stoi dziewczę w sadzie,
Czerwone jabłuszka do fartuszka 

kładzie,
A ja jej się pytam, po ile sprzedaje,

Ona odpowiada, że za darmo daje.

Za las, Łurzycoki, bo za lasem grają,
Bo mi się za lasem panny podobają.

Leci ptaszek, leci, szare piórka gubi,
Łurzyckie piosenki, kto słucha, polubi.

Mama mi mówiła, żeby ładnie śpiewać,
Wszystkie smutne serca śpiewaniem

rozgrzewać.

W edług współautorki dzieł-
ka Małgorzaty Zarzyckiej,
ciekawy folklorystycznie

repertuar i wysoki poziom artystyczny
zespołów z Gassów, Łęgu, Czernideł,

zespołów ludowych przy Kołach Gospo-
dyń Wiejskich - Łużycanki, Gassowian-
ki, Łęgonianki oraz zespołu z Bielaw,
objętych patronatem Miejsko-Gminn-
ego Ośrodka Kultury w Konstancinie-
-Jeziornie, stały się wizytówkami tutej-
szego artyzmu nie tylko na Mazowszu.
A - zdaniem dr Stanaszka - gmina Kon-
stancin-Jeziorna ma szansę stać się ser-
cem całego nadwiślańskiego regionu.

T wórczy trud autorów wymie-
nionych tu publikacji książko-
wych przyczynia się znacząco

do aktywności artystycznej mieszkań-
ców Urzecza i pobudza troskę Urzędu
Miejsko-Gminnego w Konstancinie-Je-
ziornie o cenne tradycje. Trud ten jest
godny uznania i kontynuacji. Trzeba jed-
nak ponownie zwrócić uwagę na zaist-
niałe już zniszczenia i nasilające się za-
grożenia bytu - dokumentujących naszą
tożsamość historyczną, należących do
dziedzictwa narodowego i światowego
- wartości architektoniczno-kulturowych
i przyrodniczych na wilanowskiej części

Urzecza. Ulegają one bowiem ewident-
nie zachłannej, często bezmyślnej, nie-
zrównoważonej urbanizacji, powodują-
cej ich dewastację i wielorakie zatrucia.
Wynika stąd konieczność odwrócenia
tego destrukcyjnego procesu na rzecz
rozwoju zrównoważonego, stwarzają-
cego optymalne warunki dla zdrowia i
życia ludzi, przyrody i kultury.

T rafne i warte zapamiętania są
w tym kontekście ostrzeżenia
dyrektora Muzeum Pałac w

Wilanowie, Pawła Jaskanisa: “Od podej-
mowanych teraz decyzji zależy, czy to
miejsce - uznawane za dziedzictwo pol-
skie, europejskie, a przez turystów z
Azji za światowe - będzie nim za 20-40
lat, czy też stanie się płachetkiem tere-
nu z pałacem w środku. Nasze działania
/to jest działania dyrekcji Muzeum Pa-
łac w Wilanowie - uzup. SA/ nie zastą-
pią działań organów administracji od-
powiedzialnych za dbanie o środowisko
i ściganie tych, którzy mu szkodzą”.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

Kryminalni z Ursynowa w
zeszłym tygodniu zatrzy-
mali trzy kolejne osoby
wchodzące w skład grupy
oszukujących starsze oso-
by metodą „na wnuczka” i
„policjanta CBŚ”. 

Pomimo wzmożonych dzia-
łań policjantów i kolejnych za-
trzymań, cały czas na policję do-
cierają sygnały, że oszuści nadal
działają. Dlatego policja prosi o
czujność i zgłaszanie każdej pró-
by takiego przestępstwa.

Oszuści działający tą metodą
nie mogą czuć się bezkarni. Od
początku tego roku mokotowscy,
ursynowscy i wilanowscy funk-
cjonariusze zatrzymali już 14
osób oszukujących starsze oso-
by. Wobec 12 z nich zastosowano
środek zapobiegawczy w posta-

ci tymczasowego aresztu. Ban-
dytom za wyłudzenie pieniędzy
grozi nawet 8 lat więzienia.

Wpadli podczas zasadzki
Pod koniec kwietnia do po-

krzywdzonej zadzwonił mężczy-
zna podając się za funkcjonariu-
sza policji. Zdenerwowanym
głosem poinformował kobietę,
że pieniądze i wartościowe
przedmioty, które ma w domu są
zagrożone. Polecił jej, żeby mu je
przekazała, a on je odpowied-
nio zabezpieczy. Dla pewności
kazał wypłacić pieniądze z ban-
ku lub wziąć kredyt, by w ten
sposób pomóc policji w prowa-
dzonej sprawie a następnie pozo-
stawić je na wskazanym miej-
scu. Przerażona kobieta zasto-
sowała się do wskazówek fałszy-
wego policjanta. Wzięła w ban-
ku kredyt na 30 tys. złotych, by
przekazać je mężczyźnie. Na
szczęście w porę się zorientowa-
ła, że może paść ofiarą oszustwa
i natychmiast zaalarmowała ur-
synowskich policjantów. 

Kryminalni przygotowali za-
sadzkę na bandytów. W ręce po-
licjantów wpadł 22-letni Patryk K. 

Podczas policyjnego śledztwa
wyszło, że mężczyźnie w prze-
stępczym procederze pomagała

36-letnia Katarzyna K. i 33-letni
Łukasz B. Oboje zostali również
zatrzymani. Jak ustalili śledczy
to nie było jedyne przestępstwo
jakie na swoim koncie ma 33-la-
tek. Okazało się, że dzień wcze-
śniej mężczyzna wyłudził od in-
nej kobiety 60 tys. złotych. Wo-
bec Katarzyny K. i Łukasza B.
sąd zastosował środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowego
aresztu. Oboje usłyszeli zarzut
usiłowania oszustwa. Za ten
czyn może grozi im nawet kara
do 8 lat więzienia.

Oszuści są bardzo przebiegli 
Oszuści oszukujących meto-

dą „na wnuka” i „policjanta” w
Warszawie działają od 10 lat.
Dzisiaj wiadomo, że nie jest to
jedna grupa a kilka. – I cały czas
niestety modyfikują swoją me-
todę działania – mówi Joanna
Banaszewska, oficer prasowy
mokotowskiej policji.

Oszuści wykorzystują ufność i
dobre serce osób, które nie po-
trafią odmówić pomocy w trud-
nej sytuacji. Dzwonią na numer
stacjonarny i nawiązując rozmo-
wę ze straszą osobą podszywają
się pod któregoś z członków ro-
dziny – wnuka, siostrzeńca czy
kuzyna – proszą o pomoc finan-

sową, bo mają rzekomo proble-
my. Są przy tym bardzo przebie-
gli. Zdając sobie sprawę, że może
to wzbudzić czujność pracowni-
ków banku, proszą starsze oso-
by, aby nic nie mówili kasjerom i
obsłudze placówek bankowych,
w jakim celu wypłacają pienią-
dze. – Oszuści starają się przeko-
nać starsze osoby, że pracownicy
banków również należą do grupy
przestępczej i dlatego nie wolno
ich o niczym informować. - mówi
Joanna Banaszewska.  Po krót-
kiej rozmowie oszuści przerywa-
ją połączenie telefoniczne. Ale
bardzo szybko telefon ponownie
dzwoni. Tym razem przestępca
podaje się za policjanta, funkcjo-
nariusza CBŚ lub CBA. Oszust
przekonuje starszą osobę, że roz-
pracowuje zorganizowaną gru-
pę przestępczą i prosi, aby mu  w
tym pomóc. Ta pomoc ma pole-
gać na przekazaniu gotówki. Po
przekazaniu pieniędzy lub wpła-
ceniu ich na wskazane przez
oszusta konto, wszelki kontakt z
przestępcami się urywa. Wów-
czas pokrzywdzony orientuje się,
że padł ofiarą oszustów.

Bądź cały czas czujny 
Pomimo zatrzymania wielu z

przestępców działających tą me-

todą, do policji wciąż docierają
sygnały o kolejnych pokrzyw-
dzonych osobach. Dzięki swojej
bezwzględności oszuści zdoby-
wają często bardzo duże kwoty,
a pokrzywdzeni w ciągu kilku
minut tracą dorobek całego swo-
jego życia. 

Policja nie ukrywa, że tego ty-
pu sprawy bardzo trudno się roz-
pracowuje, a i dotarcie do szefów
grupy nie jest łatwe. - Zatrzymu-
jemy głównie osoby bezrobotne,
które są podstawiane przez oszu-
stów a które za pewną sumę pie-
niędzy zgodziły się uczestniczyć
w tym przestępstwie. One na-
wet nie wiedzą, kto im to do-
kładnie zlecił – tłumaczy Joanna
Banaszewska. 

Sprawcy tego typu oszustw
są często zatrzymywani dzięki
pomocy osób, które mają świa-
domość, że mogą zostać oszuka-
ne. Niestety, policja jest wciąż
informowana o kolejnych po-
szkodowanych. Dlatego przy te-
go typu przestępstwach ważną
rolę odgrywa profilaktyka. Dla-
tego Komenda Stołeczna Policji
i Urząd m. st. Warszawa prowa-
dzą dużą akcję informacyjną,
której głównym celem jest
uświadomienie osób starszych
przed grożącym im niebezpie-

czeństwem ze strony oszustów.
Policja chce zainteresować tym
też młodsze osoby, które dzięki
bezpośrednim kontaktom z ro-
dzicami, dziadkami i innymi
starszymi osobami w rodzinie
mogą ich ostrzec. 

Jak nie dać się oszukać?
Policja przypomina, że zasa-

da „ograniczonego zaufania”
do nieznajomych obowiązuje
nie tylko dzieci. Dorośli, nie-
stety, często o niej zapominają,
stając się ofiarami własnej ła-
twowierności i braku rozwagi.
Ale jeżeli będziemy przestrze-
gać kilku podstawowych zasad,
nie musimy stać się ofiarą oszu-
stwa. 

Jak nie dać się oszukać?
Przede wszystkim nie należy
działać pochopnie pod presją
czasu.

1) dzwoni telefon
2) ktoś mówi, że jest Twoim

wnukiem, krewnym, coś się wy-
darzyło: wypadek, choroba – od
razu powiadom policję pod
numerem 112. Funkcjonariusze
Centralnego Biura Śledczego
czekają zaś na powiadomienia
przez całą dobę pod numerem:
22/60 33 222. 

K a t a r z y n a  B r u d n i a s
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Kolejne zatrzymania przestępców

Przykra nauczka – metoda na wnuczka
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Z przyjemnością informujemy, że drukowana w Passie rok temu z okazji Dnia Dziecka
piosenka Strach tej samej spółki autorskiej (Wojciech Dąbrowski i Dawid Ludkiewicz) uzyskała
wyróżnienie na tegorocznym konkursie piosenki 37 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu
Piosenki i Tańca w Koninie i znalazła się w festiwalowym wydawnictwie. Festiwal odbędzie się

w Koninie w dniach 1-4 czerwca 2016.

PIOSENKA KAJTUSIA CZARODZIEJA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piórem Derkacza

Ks. prałat dr Tomasz Małkiński
Nie mnie pierwszemu /i ostatniemu!/ zdarza się pomylić psychologa z psychiatrą. W ostat-

nim wydaniu „Piórem Derkacza”, księdza dr Tomasza Małkińskiego zrobiłem psychiatrą,
podczas gdy jest psychologiem. Ksiądz  Tomasz jest absolwentem Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego, gdzie zrobił doktorat z zakresu psychologii. Jakby tego było mało, to opóźni-
łem święcenia kapłańskie, aż o trzy dni!. Te wszystkie uwagi otrzymałem od uważnie czyta-
jących  moje teksty czytelników. Kto jak kto, ale ksiądz Tomasz Małkiński ma wielu sympaty-
ków. To ponad 12 tysięcy głosów oddanych na księdza Tomasza zadecydowało, że w 2006 ro-
ku został najbardziej popularną osobą na Ursynowie z tytułem PASMISTERA. Jeszce raz gra-
tuluję księdzu Tomaszowi Małkińskiemu 25-lecia kapłaństwa i życzę wszelkich łask w pracy
duszpasterskiej. 

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

Mój kartoflowy wścibski nochal mówi mi, że PiS szykuje na Hannę
Gronkiewicz - Waltz i jej najbliższych współpracowników minę, jaka
jeszcze nie eksplodowała w powojennym stołecznym samorządzie. To

samo podpowiada mi rozum i moja intuicja, która w ostatnich latach nie zawo-
dzi. Znając Prezesa, nie sposób dać wiarę, że fakt, iż stolicą JEGO IV RP rządzi eki-
pa rodem z III RP, w ogóle go nie uwiera. Tak sobie myślę, że taki dyskomfort powoduje u Prezesa
senne koszmary. Staram się wejść w jego skórę: “Jak tak może być - myśli zapewne po nocach - rzą-
dzę 40-milionowym państwem, mam do dyspozycji wszystko, czego tylko zapragnę, włącznie z pań-
stwowymi mediami, armią i bezpieką, bo premierka i ministrowie czytają z moich ust, a w stolicy
dudy w miech! Nie mam nic do powiedzenia i muszę żebrać u śmiertelnego wroga o możliwość wy-
stawienia pomnika umiłowanemu bratu w wybranym przez siebie miejscu! To policzek i dyshonor,
to jak uderzenie w twarz mokrą rękawicą!”. 

Art. 97 ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. powiada: Punkt 1: W razie nierokującego na-
dziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicz-
nych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw admi-
nistracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch
lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję4: Komisarz rządowy przej-
muje wykonywanie zadań i kompetencji organ? gminy z dniem powołania.

Ciekawe, prawda? Szczególnie ten uznaniowy zapis: “W razie nierokującego nadziei na szyb-
ką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez
organy gminy”. Zapis ten to furtka i zielone światło dla działań mających na celu odsunięcie PO
od władzy w stolicy państwa. Wystarczy zebrać ledwie kilka dowodów na “brak skuteczności”,
a z tym nie będzie najmniejszego problemu, by przypieczętować polityczny los Hanny Hanny Gron-
kiewicz - Waltz. I co najważniejsze - jeśli w katalogu zarzutów znajdzie się także “brak skutecz-
nego nadzoru nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami w kwestii wydawanych przez to biu-
ro decyzji “zwrotowych”, objawiający się m. in. niewyciąganiem konsekwencji wobec urzędni-
ków dopuszczających się ewidentnych niedopełnień służbowych obowiązków” (np. sprawa Na-
rbutta 60) - wprowadzenie komisarza na Pl. Bankowy 3/5 poprze zdecydowana większość war-
szawiaków. 

S kąd taka pewność? Wystarczy przypomnieć wynik referendum o odwołanie Hanny Gron-
kiewicz - Waltz zainicjowanego jesienią 2013 r. przez ówczesnego burmistrza Ursynowa
Piotra Guziała. Aby było ważne, musiało wziąć w nim udział 3/5 liczby wyborców, któ-

rzy uczestniczyli w wyborze prezydent Warszawy w 2010 r., czyli co najmniej 389.430 osób. W re-
ferendum wzięły udział 343.732 osoby, co oznacza, że zabrakło jedynie 45.698 głosów, by usu-
nąć HGW ze stanowiska. Aż 94,86 proc. głosujących opowiedziało się za jej odwołaniem. Jeśli licz-

bę przeciwników obecnej pre-
zydent ocenia się na prawie 350
tys. osób, to można być pew-
nym, że niewielu warszawiaków
będzie po niej płakać, a zdecydo-
wana większość przyklaśnie ob-
sadzeniu prezydenckiego fotela
komisarzem.

Ekipa warszawskiego PiS mo-
zolnie, lecz bardzo metodycznie
zbiera materiały dotyczące nie-
prawidłowości w stołecznym sa-

morządzie, a szczególnie w BGN. Ciekawe, jaki będzie owoc wtargnięcia do królestwa dyrektora
Marcina Bajko agentów CBA. Półgębkiem mówi się o zabezpieczeniu kilkudziesięciu trefnych na
pierwszy rzut oka akt postępowań administracyjnych, dotyczących reprywatyzacji warszawskich
nieruchomości. Pomogę Prezesowi, bo jako baczny obserwator warszawskiego samorządu widzę
ogrom nieprawidłowości, jak również niezmierzoną butę obecnych władz stolicy. Ponadto nie je-
stem fanem HGW i uważam, że pani ta być może jest znakomitą ekonomistką i dobrym prawnikiem,
ale gospodyni miasta z niej żadna. Wystarczy porównać ją z Tadeuszem Ferencem z Rzeszowa, Woj-
ciechem Szczurkiem z Gdyni, Piotrem Uszokiem z Katowic, Jackiem Majchrowskim z Krakowa, czy
Jolantą Batycką - Wąsik na stanowisku wójta sąsiadującej z Ursynowem małej gminy Lesznowola,
przodującymi we wszystkich ogólnopolskich rankingach samorządowcami, by dostrzec nicość pre-
zydent miasta stołecznego Warszawy. 

H GW dopuściła do powstania patologii w warszawskim samorządzie. Należy przypo-
mnieć jej upór w przyznawaniu pełnomocnictw burmistrzom dzielnic, w których PO
przegrała wybory. Tak było na Ursynowie, na Bemowie i na Pradze Płn. Upór HGW

miał podłoże wyłącznie polityczne i owocował powstawaniem w dzielnicach dwuwładzy, co wy-
woływało gigantyczny bałagan. Mimo że Piotr Guział z Ursynowa, Krzysztof Zygrzak z Bemo-
wa, a ostatnio Jan Mackiewicz z Białołęki zdołali uzyskać większość w swoich radach dzielnic
i zostali wybrani burmistrzami w sposób demokratyczny, musieli toczyć z HGW batalię o przy-
znanie im pełnomocnictw. Burmistrz Krzysztof Zygrzak domaga się od prezydent stolicy milio-
na złotych odszkodowania za dyskryminację z przyczyn politycznych. Złożył w tej sprawie po-
zew do sądu okręgowego. 

Zarzuty pod adresem HGW można mnożyć, ale gwoździem do jej politycznej trumny może być
brak nadzoru nad działalnością BGN. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zdumiony skalą rosz-
czeń w Krakowie zareagował natychmiast. Z jego inicjatywy w krakowskim magistracie powstał ze-
spół prześwietlający wnioski roszczeniowe jedynie pod kątem układów indemnizacyjnych, czyli od-
szkodowań wypłaconych przez rząd PRL poszczególnym państwom Zachodu za utracone przez ich
obywateli majątki w postaci gotówki i surowców. W ten sposób uratowano przed reprywatyzacją
80 krakowskich kamienic. HGW przez całe lata bezczynnie przyglądała się kontrowersyjnym de-
cyzjom reprywatyzacyjnym, taśmowo wydawanym przez podległe jej BGN. Pani prezydent wiel-
kiej metropolii bez emocji akceptowała przekazywanie jednej i tej samej grupie kilku cwaniaków
publicznych szkół, przedszkoli, boisk, czy innych obiektów użyteczności publicznej. 

Nie poszła śladem prezydenta Majchrowskiego, a wręcz przeciwnie - ułatwiała życie kombina-
torom, powiększając im tereny inwestycyjne w sercu miasta. Kilka niewielkich miejskich działek
miasto przekazało, bez przetargu, w użytkowanie wieczyste właścicielom znajdującego się tuż obok
Sali Kongresowej sąsiedniego gruntu, który został odzyskany w wyniku mocno naciąganej decy-
zji BGN. W miejscowym planie zagospodarowania teren ten przeznaczony jest pod budowę 245-
metrowego wieżowca. HGW nie zareagowała, mimo że tytuł “użytkowanie wieczyste” jest zare-
zerwowany wyłącznie dla inwestycji celu publicznego, o czym jako szef stołecznego samorządu
powinna wiedzieć.  

C hodzi o siedem skrawków gruntu pomiędzy ul. Emilii Plater a południowym skrzydłem Pa-
łacu Kultury z Muzeum Techniki. Miasto powinno było sprzedać je chętnemu powiększe-
nia sąsiedniej działki inwestorowi, a nie przekazywać w użytkowanie wieczyste, ponieważ

Warszawa na takim dealu traci, zaś inwestor dużo zyskuje. Na rynku wtórnym użytkowanie wie-
czyste ma bowiem taką samą wartość jak własność. Inwestor zapłacił za siedem działek w strefie
śródmieścia funkcjonalnego, którego jądrem jest  pl. Defilad, jedynie 25 proc. ich wartości (ok. 6
mln zł), zamiast 21 milionów, które musiałby jednorazowo wnieść do miejskiej kasy w przypadku
ich zakupu.

Powyższe przypadki, jak również przekręt z kamienicą i gruntem na Narbutta 60 (brakuje nam
jednej informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, by już publicznie i bez ogródek nazwać rzecz
przestępstwem) to nasz materiał dla Prezesa i jego ludzi.  Sądząc po terminach widniejących w
cytowanym wyżej art. 97 ustawy, ataku władz państwa na HGW należy spodziewać się już la-
tem, a wprowadzenia w stolicy komisarza w okolicach listopada, czyli “na okres do dwóch lat,
nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta (prezydenta) na kolejną kadencję”. Życzę Pre-
zesowi  zrealizowania swoich planów w tej materii, mimo że nie jestem jego wyznawcą, ani na-
wet wyborcą. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czego może się spodziewać HGW?

„Mój kartoflowy wścibski nochal
mówi mi, że PiS szykuje na 
Hannę Gronkiewicz - Waltz i  jej 
najbliższych współpracowników
minę, jaka jeszcze nie eksplodo-
wała w powojennym stołecznym
samorządzie”

Choć mam w kieszeni tylko dziury
Wystarczy trochę mieć fantazji
I można kupić księżyc, chmury

A na dodatek wszystkie gwiazdy.

Choć mam na łokciach same łaty,
Kurtkę znoszoną i podartą,
Jestem szczęśliwy i bogaty,

Bo świat odkrywać zawsze warto.

Mam podrapany nos i brodę,
Ale mi nie brak wyobraźni,

I mogę przenieść się w nagrodę,
W krainę najpiękniejszych baśni.

Poobijane mam kolana,
Lecz nie porzucę śmiałych marzeń,

Mogę wieść życie kapitana,
Zostać lotnikiem, marynarzem…

Choć się przewrócę i pobrudzę,
Grunt, że mam pomysł znakomity,

Wędrując, nigdy się nie nudzę, 
I wciąż zdobywam nowe szczyty.

I choć zaboli guz na czole,
Wciąż idę naprzód! Mam nadzieję,

Że zagram w życiu główną rolę,
Będąc Kajtusiem Czarodziejem.
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Na Służewcu trener Krzysztof Ziemiański królem

Wiosenny pęd klaczy Pianoforte 

Przewidywania „Passy”
co do wyniku dwóch
pierwszych w tym sezonie
klasyków – nagród Wio-
sennej i Rulera sprawdziły
się w 90 procentach. Ko-
nie trenowane przez
Krzysztofa Ziemiańskiego
grały w nich pierwsze
skrzypce.

Przed trzema tygodnia-
mi trenowana przez
Krzysztofa Ziemiańskie-

go klacz Pianoforte wygrała z
miejsca do miejsca nagrodę Dża-

majki. Mimo to w sobotę w Wio-
sennej nie była faworytką w koń-
skim totalizatorze. My akurat fa-
woryzowaliśmy Pianoforte z
dwóch powodów: po pierwsze,
konie trenera Ziemiańskiego w
gonitwach najwyższej rangi są
zawsze przygotowane na tak
zwany fit; po drugie, tym razem
klaczy dosiadał zaproszony z
Francji dżokej Fabien Lefebvre,
który w swoim kraju nie zalicza
się do tytanów toru, ale jest bar-
dzo zdolny, a naszych jeźdźców
przewyższa umiejętnościami

technicznymi, jak również zmy-
słem taktycznym. 

To właśnie taktyka obrana
przez Francuza zadecy-
dowała o wygranej Pia-

noforte. Przed wyjściem na koń-
cową prostą, na bardzo trudnym
odcinku toru, dał klaczy odpocząć
i na około 500 m przed celowni-
kiem włączył jej “piąty bieg”. Wiel-
kie uznanie dla dżokeja, trenera
oraz właścicieli Pianoforte, pana
Roberta Gorczycy, jego żony Ga-
brieli oraz córki Karoliny, którzy
zdecydowali się na dodatkowy

wydatek, czyli sfinansowanie
dwudniowego pobytu Fabiena na
Służewcu. Była to niebywale tra-
fiona inwestycja, tym bardziej, że
francuski jeździec w gonitwie po-
przedzającej nagrodę Wiosenną
zwyciężył na należącym do rodzi-
ny Gorczyców ogierze Excalibur.
Czwarte miejsce  w Wiosennej
wywalczyła Novelina, także pod-
opieczna trenera Ziemiańskiego. 

Wgonitwie o nagrodę
Rulera, w której wy-
stąpiło tylko pięć

ogierów, niespodziewanie trium-
fował trenowany przez Adama
Wyrzyka i nieliczony w totalizato-
rze Bronislav, własność pań
Agnieszki Marczak i Elwiry Krako-
wiak, bijąc po walce o szyję fawo-
ryzowanego Langfuhra ze stajni
Krzysztofa Ziemiańskiego. Fawo-
ryt służewieckiego pola Keep Smi-
ling poniósł dotkliwą porażkę zaj-
mując ostatnie miejsce i kończąc
pięć długości za stawką. W tym
przypadku nie pomógł nawet do-
siad Lefebvre`a. Tegoroczną na-
grodę Rulera wygrały konie z so-
lidnym zagranicznym rodowo-
dem – Bronislav jest po irlandzkim
ogierze Windsor Knot, bardzo do-
brym milerze wyhodowanym w
słynnej na cały świat stadninie Go-
dolphin, natomiast Langfuhr to
syn znakomitego irlandzkiego Sol-
dier of Fortune (2,5 mln USD na
koncie). Podopieczny trenera Zie-
miańskiego posiada dystansowy
rodowód, dlatego w nagrodach
Iwna i Derby  ma duże szanse zre-
wanżować się rywalowi za poraż-
kę w Rulera.  

Znakomicie prezentują się
młode araby z francu-
skim rodowodem treno-

wane poza Służewcem przez Mi-
chała Romanowskiego. W sobo-
tę Muzahim nie dał rywalom
najmniejszych szans wygrywając
lekko w dobrym czasie i pokonu-
jąc ostatnią “ćwiartkę” (500 m)
w 32,2 sek. Jak na młodego ara-
ba jest to osiągnięcie rzadko spo-
tykane na Służewcu. W niedzie-
lę blisko spokrewniony z Muza-
himem ogierek Jaser również
wygrał swój debiut, choć musiał
się na finiszu nieco wysilić. Do-
dając do tego drugie miejsce 4-
letniego Kaisara, który dosyć nie-

szczęśliwie i krótko przegrał swój
wyścig można postawić tezę, że
araby ze stajni Michała Roma-
nowskiego odegrają w tym se-
zonie główne role w gonitwach
poza grupami. Wszak trener ten
poza wymienioną trójką dyspo-
nuje również bardzo dobrymi
starszymi wałachami Inextremo
i Ouzbecks du Panjshir, utalento-
wanym ogierem LB Naj z roczni-
ka derbowego, a w odwodzie
stoi kilka wyrośniętych młodych
arabów z ciekawymi zagranicz-
nymi rodowodami, które czeka-
ją na swoje debiuty.  

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  M a r i a n n a  S u r t e l

OOggiieerr LLaannggffuuhhrr ppooddcczzaass ttrreenniinngguu

Nasze Typy
SSoobboottaa
GGoonn.. II:: Elbahir, Tollee Dust, Benefis, SS Mo-

thili
GGoonn.. IIII:: Kaszub, Triumfatorka, Numer, Soodi
GGoonn.. IIIIII:: Haneczka, Bint Mira Ceti, Expres-

sja TV, Mascara
GGoonn.. IIVV:: Sulivia, Juan Luoo, Sopran Tamo, Dżusticja
GGoonn.. VV:: Muzahim, Omar, LB Naj, Horacy
GGoonn.. VVII:: Design, Decosse, Marywil, Cordiali Saluti
GGoonn.. VVIIII:: Adding, Wincent, Prymus, Heka Leonie

NNiieeddzziieellaa
GGoonn.. II:: Sarin Hel, Bandolero, Maprylis, Elspes
GGoonn.. IIII:: Wasilew, Salman Al Khalediah, Addis, Dar Duni
GGoonn.. IIIIII:: Height of Beauty, Crucis Abbey, Newman, Bowie
GGoonn.. IIVV:: Szakur, Alladyn, Mufid
GGoonn.. VV:: Essea, Pretor, Thunder Thor, Alexi
GGoonn.. VVII:: Sambuca, Orbitale, Esteem, Kankan
GGoonn.. VVIIII:: Invisible San, Miskela, Omena, Temaxa
GGoonn.. VVIIIIII:: Szapiro, Tutejsza, Irga, Hammamet  

W dniach 6 i 7 maja w Płocku
odbyły się Mistrzostwa Świa-
ta i Europy oraz Puchar
Świata w tańcu artystycznym
federacji WADF (World Arti-
stic Dance Federation). Do
Płocka przyjechali najlepsi
tancerze z całego świata. Po
raz pierwszy w tej imprezie
wzięły udział uczennice z
Gimnazjum 92. 

Zaproszenie do federacji WADF
otrzymały od Romana Filusa, człon-
ka jury uznanego w Polsce chore-
ografa i instruktora tańca po wygra-
nej zawodów tanecznych UCSiR
Dance w marcu tego roku.

Podczas rozgrywek tancerze wal-
czyli o tytuły mistrzów świata i Eu-
ropy w takich stylach jak: house dan-
ce, hip hop, disco dance, street dan-
ce, contemporary dance, jazz, dan-
ce show oraz taniec towarzyski. Gim-
nazjum 92 zaprezentowało się w
technice Contemporary, Jazz i Show
Dance.

Sukcesy:
Marysia Mikos z 2E, tańcząc so-

lo contemporary, dostała się do pół-
finałów i zdobyła 10 miejsce na
świecie w Federacji Tańca WADF. W
duetach tej kategorii tańca do fina-
łu dostały się Gabrysia Garbarz i
Agata Pysiewicz  z klasy 2F, zdoby-
wając 4 miejsce na Świecie w Fede-
racji Tańca WADF. Mini formacja
Contemporery w choreografii Mag-
daleny Koszeli pt.: ”Breathe” zdoby-
ła 3 miejsce. Formacja Contempo-
rary pt: „Two Worlds” zdobyła 6
miejsce w Europie w Federacji Tań-
ca WADF.

W kategorii World Cup Artistic
Dance Show Duos Juniors odniosły
wielki sukces Marysia Mikos i Julia
Przwoźna, zajmując I miejsce w cho-
reografii Magdaleny Koszeli pt; ”Fe-
elings”. W kategorii European Arti-
stic Dance Show Large Teams Ju-
niors zatańczyła formacja Gim 92,
zajmując VI miejsce. 

Wielki sukces tancerek Gimnazjum 92

Maria i Julia mistrzyniami!

NNaa zzddjjęęcciiuu MMaarryyssiiaa MMiikkooss ii JJuulliiaa PPrrzzeewwooźźnnaa –– ddzziieewwcczzyynnyy zzddoo-
bbyyłłyy II mmiieejjssccee ww kkaatteeggoorriiii WWoorrlldd CCuupp AArrttiissttiicc DDaannccee SShhooww DDuuooss
ww JJuunniioorraacchh

PPaanniiee rreeddaakkttoorrzzee nnaacczzeellnnyy MM.. PPeettrruucczzeennkkoo!!

Uważam, że w numerze 19 Passy p. M. Miroń-
ski przekroczył granice ludzkiej przyzwoitości, po-
zwalając sobie na bezczelną napastliwość na prze-
ciwników obecnej władzy, nie omijając zwolenni-
ków i sympatyków KOD-u, którzy w ponad 200-
tysięcznej manifestacji protestowali przeciwko ła-
maniu prawa przez PiS-owców. Kretyńskie po-
wielanie gadek PiS-u w rodzaju bezsilności grupy
odsuniętych od koryta, obrońców utraconych po-
zycji ... itd.,itd., powtarzanych przez każdego dys-
pozycyjnego funkcjonariusza tej partii, stawia p.
Mirońskiego w szeregu /.../ propagandzistów je-
dynej prawdy objawionej przez guru partyjnego
– J. Kaczyńskiego. Trzeba być głuchym i ślepym na
łamanie prawa prze PiS, zwłaszcza prawa konsty-
tucyjnego. Trzeba ślepo i bez refleksji wykonywać
i popierać wszelkie chore pomysły nasączonego
nienawiścią do ludzi i Ojczyzny małego człowiecz-
ka z Żoliborza, który z niekłamaną radością w
czasie posiedzeń Sejmu, zaciera swe /.../ rączki
/.../ na każdy wg niego celnie wymierzony strzał
w polską demokrację, wolność obywatelską, spo-
kój społeczny.

Odczep się Pan p. Miroński od KOD-u. Pańskie to-
warzystwo nie jest tam mile widziane. Zaprzedał
Pan duszę diabłu, skoro z taką zaciekłością, niczym
pański guru, atakuje Pan ludzi.
Nie wiem Panie redaktorze, czy dalej jest Pan prze-
konany o tym, że indywiduum pokroju p. Mirońskie-
go powinno mieć udostępnione łamy Passy. Tak ma-
ło w jego artykułach jest wyważonej i obiektywnej
prawdy. Przeważają te wszystkie cechy, jakie celnie
wychwycił u J. Kaczyńskiego w swoim wierszu p.
W. Dąbrowski zatyt. “Kim Pan jest”. Wspaniały
wiersz. 

P o z d r a w i a m . W a r s z a w i a n k a  –  s y m p a t y c z k a
KO D - u ,  o d  z a w s z e  b e z p a r t y j n a .

SSzzaannoowwnnaa RReeddaakkccjjoo!!
Zwracam się z usilną prośbą o zachowanie cha-

rakteru „Passy” jako tygodnika sąsiadów. Wszyscy
mamy prawo wypowiadać tutaj swoje poglądy i tak
się do tej pory działo. Wydawało mi się, że jedynym
kryterium była kultura wypowiedzi i brak agitacji.
Piszę, gdyż reprezentuję zdanie nie tylko swoje, lecz
również innych czytelników „Passy”.

Z wielkim zdziwieniem przeczytałam tekst p.
Mirońskiego. Może pomylił adresata, gdyż po-
ziom i forma jest łagodnie ujmując – nie do przy-
jęcia. Odpowiedzią na insynuacje powinno być

stwierdzenie: „Łączy was niewiedza”. Zastosował
pan, panie Miroński, znaną zasadę projekcji, czy-
li to, co zarzuca się jednym , ci przedstawiają jako
wady innych.

Nie będę odnosiła się do nonsensów zawartych w
artykule, gdyż nie zamierzam schodzić do pozio-
mu argumentów zawartych w tekście . Koń jaki jest
każdy widzi.

Z żalem konstatuję, że nie jest pan w stanie zro-
zumieć zmian społecznych, których jesteśmy świad-
kami i dlatego obrzuca  najgorszymi wyzwiskami
uczestników marszów KOD-u. To jest duża część
bardzo świadomych Polaków, dla których Ojczy-
zna, wolność nie są tylko pustymi frazesami. Dosko-
nale potrafimy zdefiniować, co jest polskim intere-
sem narodowym. Nie wystarczy nauczyć się historii,
trzeba umieć ją interpretować i czytać ze zrozumie-
niem. Dlatego jeszcze raz ponawiam apel do zwolen-
ników PiS: uczcie się i to w trybie przyspieszonym,
a nie będziecie musieli wstawać z kolan i mówić o du-
mie narodowej. „Mądrej głowie dość dwie słowie”, ale
wam nie wystarcza 25-  stronicowy raport Komisji
Weneckiej, abyście mogli zrozumieć, że popełnili-
ście błąd, że białe jest białym a czarne czarnym , a
nie odwrotnie i że mamy w Polsce trójpodział władz.
Oprócz historii polecam krótki kurs matematyki.
Większość zaczyna się od 51% . 

Na koniec dedykuję wypowiedz prof. Adama
Strzembosza z dn. 14.05. br. w jednym z wywia-
dów telewizyjnych:” „Nie każdy system prawny wy-
łoniony w drodze demokratycznych wyborów jest
systemem praworządnym”. Proponuję to przemy-
śleć!

C z y t e l n i c z k a  z  U r s y n o w a
( n a z w i s k o  i  a d r e s  z n a n e  r e d a k c j i )

OODD RREEDDAAKKCCJJII
Nie odrzucamy w zasadzie jakichkolwiek są-

siedzkich wypowiedzi  – rozumiejąc, że w naszym
otoczeniu są osoby o mocno zróżnicowanych po-
glądach politycznych. Wydaje się tylko, że  

Rubikon zdrowego rozsądku i prawdy nie powi-
nien być przekraczany. Dlatego prosimy zarówno
Szanownych Czytelników, jak również ewentu-
alnych autorów publikacji, żeby w swoich głosach
dawali pierwszeństwo ewidentnym konstatacjom
przed niewątpliwymi insynuacjami. Jak wynika z
listów oraz e-maili nadsyłanych do redakcji, zde-
cydowana większość sąsiedzkiej społeczności wo-
li, żeby gazeta posłużyła nam jako forum meryto-
rycznej dyskusji lub błyskotliwej, acz kulturalnej
polemiki, a nie za ściek albo polityczną tubę. Po-
staramy się tych wartości dopilnować.

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

OLCHA, 602-77-03-61
SKUP książek, dojazd, 

509-548-582

EMERYTKA szuka do wynajęcia
mieszkania w okolicach Dęblina,
668-567-638

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

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT. Wszystkie marki,
512-391-270

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

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

BEZPOŚREDNIO Błonie, gm.
Prażmów, działka bud. 1000 i
1500 m2, 55 zł/m2. 
Tel. 604-823-665

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61

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

LEKARZA medycyny pracy,
rodzinnego, internistę,
pielęgniarkę do przychodni, 
22 651-70-75; 605-440-831; 
609-373-582

PRZYJMĘ dużo ziemi, Ustanów,
607-167-493

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

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602-27-17-18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

BIURO RACHUNKOWE, 
608-510-791,
BRkagran@gmail.com

DACHY - pokrycia, naprawy,
502-473-605

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, remonty, 
796-664-599

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

MALARSKIE, tapetowanie, 
607-775-259

MALOWANIE, 722-920-650
MALOWANIE, gipsowanie,

glazura, terakota, 608-729-333; 
22 797-09-82

MALOWANIE, gładź, 
505-73-58-27

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

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

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
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

RóRównie trwnie tr udnoudno
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje SSttaanniissłłaaww GGiieelleecciińńsskkii
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..

Teatr dziecięcy to nie tylko dobra zabawa, to również szkoła życia. Tu młodzi aktorzy rozwijają świa-
domość własnych emocji, ćwiczą w scenkach improwizowanych ich przeżywanie, aby wiarygodnie
pokazać je na scenie. Tu wcielają się w role bohaterów, czerpiąc wnioski z ich doświadczeń. 

Spektakl teatralny to efekt pracy zespołu. Pracując w grupie nad wspólnym przedsięwzięciem, dzie-
ci uczą się odpowiedzialności. Przyjmując niekończące się uwagi dotyczące pracy nad rolą, uczą się
pokory i pokonywania stresu. Spektakl to także sztuka dobrej organizacji i dyscypliny.

Prezentowany w sobotę 7 maja w Domu Sztuki “Kubuś Puchatek i przyjaciele”, premierowy spek-
takl Teatrzyku “Siadaj- Pała” w reżyserii Małgorzaty Grzesikowskiej, był nie lada wyzwaniem dla mło-
dych adeptów sztuki teatralnej i zapewne uświadomił im jeszcze jedną prawdę: sukcesom zawsze to-
warzyszy praca i warto tej pracy się podejmować, bo satysfakcja z sukcesu jest ogromna.

Premierowy spektakl

Vagabundus
CCzzwwaarrtteekk 2266..0055..22001166

((śśwwiięęttoo BBoożżeeggoo CCiiaałłaa))
Wycieczka rowerowa na

trasie Most Siekierkowski -
Wawer - Falenica - Wiązowna
- dolina Mieni - dolina Świ-
dry - dolina Wisły - Most Sie-
kierkowski (ok. 45 km)

Zbiórka o godz. 10.00 na
skrzyżowaniu Trasy Siekier-
kowskiej i Wału Miedzeszyń-
skiego. Prowadzi: Marcin Bie-
niada (marcbien@warsza-
wa.eta.pl)

NNiieeddzziieellaa 2299..0055..22001166
((bbrrzzeeggiieemm WWiissłłyy))

Zbiórka o godz. 09:00 przy
stacji metra “Młociny”, wyj-
ście północne. Prowadzą: Ro-
man Bitner tel. 602 538 760)
i Małgorzata Mercik tel. 666
022 234).

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

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 2288 mmaajjaa,, 1188..0000::
koncert „Czar piosenki retro.
Przeboje Mieczysława Fogga
w 115. rocznicę jego urodzin
w wykonaniu Wojciecha Dą-
browskiego i jego gości”.
Wstęp wolny.

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa malarstwa
Anety Jaźwińskiej „Pejzaż Ma-
cedoński”. Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza do
swoich filii – Klubu Seniora
(ul. Pięciolinii 10, tel. 22 643
02 10) i Modelarni Lotniczej
(ul. Służby Polsce 1, tel. 22
643 12 82).

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

3311..0055,, ggooddzz.. 1199 –– wwttoorreekk –
spotkanie z prof. Krzysztofem
Mrowcewiczem w cyklu Gdy
świat był młody – mity Gre-
ków pt.: „O założeniu Rzy-
mu”

0044..0066 –– ssoobboottaa – wycieczka
do Janowa Podlaskiego. Spo-
tykamy się o godz. 9:00 na
parkingu Pl.  Bankowego.
Czekamy 15 min. i odjeżdża-
my. Koszt wycieczki 55 zł.
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