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N i stąd, nie zowąd wydział
wykonywania orzeczeń
Sądu Rejonowego dla

Warszawy-Mokotowa nadesłał mi
wezwanie do zapłaty grzywny
oraz należności sądowych. Mimo
przeprowadzenia błyskawicznego
rachunku sumienia, jakoś nie mo-
głem sobie przypomnieć wykro-
czenia lub przestępstwa, za które
należałoby mnie ukarać – tym
bardziej, że jakiś przewód sądo-
wy odbył się całkowicie bez mojej
wiedzy. Okazało się otóż, że cho-
dziło o nieporozumienie na jednej
z ursynowskich stacji benzyno-
wych, na której miałem zapłacić
tylko za gazety, a nie uiścić za pa-
liwo. Czy je rzeczywiście zatanko-
wałem, nie mam pojęcia, bo często
się zdarza, że jako stały klient pod-
jeżdżam tam pod dystrybutor, któ-
ry okazuje się nieczynny. Wtedy
pozostaje nagranie z kamery, za-
świadczające, że pod dystrybuto-
rem stanąłem – co do tego nie ma
wątpliwości. Nie zawsze jednak
tankowałem w takiej sytuacji – z
uwagi na okresowe zablokowanie
dystrybutora. 

O kazało się, że w jednym
wypadku stacja stwierdzi-
ła, iż odjechałem bez uisz-

czenia opłaty za benzynę. Zawe-
zwany w tej sprawie przez policję
na wszelki wypadek opłatę na sta-
cji wniosłem ku obopólnemu zado-
woleniu, pewny, że nie targując

się o stosunkowo drobną kwotę,
będę miał święty spokój. A tu masz
babo placek! Okazuje się, że bez
jakiegokolwiek powiadomienia
mnie ursynowski komisariat poli-
cji wystąpił do sądu o ukaranie
przestępcy Macieja P., przy czym
ani policja, ani sąd nie dały mi
szans na obronę, bo żadne zawia-
domienie o tak ważnym procesie
nigdy do mnie nie dotarło. Nie
otrzymałem również powiadomie-
nia o wyroku, nakazującym mi
zapłacenie 200 złotych grzywny.
Dopiero owo wezwanie do zapła-
ty trafiło do moich rąk, więc żeby
wreszcie zamknąć sprawę – nie-
zależnie od tego czy czuję się win-
ny, czy niewinny – po opłaceniu
wspomnianego kosztu paliwa za-
płacę i grzywnę. Nie warto aku-
rat spierać się o drobiazgi na takim
poziomie finansowym, warto na-
tomiast zastanowić się nad spraw-
nością komunikowania się z oby-
watelem przez tak ważne instytu-
cje jak policja i sąd. Ponieważ do
incydentu doszło w roku ubiegłym,
mogę przypuszczać, że sądowym
listonoszem była doprowadzają-
ca ludzi do rozpaczy spółka In-
post, z której usług – o ile wiem –
instancje wymiaru sprawiedliwo-
ści dopiero niedawno zrezygno-
wały. Nie zmienia to jednak istoty
rzeczy, bo wydaje się cokolwiek
przerażające, że w dzisiejszych cza-
sach, gdy istnieje tyle środków po-
rozumienia społecznego, obywatel,
który się przed nikim nie ukrywa,
staje się nagle całkowicie wyauto-
wany z postępowania sądowego,
które właśnie jego dotyczy. 

C o więcej, przesłuchanie na
okoliczność obrabowania
przeze mnie mojej ulubio-

nej stacji benzynowej przeprowa-
dził ze mną posterunkowy z pod-
warszawskiej wsi, w której miesz-

kam, oskarżycielem zaś okazał się
komisariat z Ursynowa. Czy rze-
czywiście nie sposób było mnie za-
wiadomić, że idę pod sąd? Poza
wszystkim, nie szkoda było czasu i
papieru na dość skomplikowane i
rozległe postępowanie w sprawie,
która po dojściu do mojej świado-
mości została przeze mnie natych-
miast załatwiona? 

W o wiele poważniejszych
kwestiach dochodzi – jak
wiadomo – do nie tyle

nieporozumień, ile zamierzonych
wyłudzeń, dokonywanych przez
działających w majestacie prawa
komorników, rabujących po prostu

majątek ludzi, którzy z przypisy-
wanymi im długami nie mają nic
wspólnego. Bo panu komorniko-
wi, a wcześniej panu sędziemu nie
chciało się sprawdzić chociażby PE-
SELU i w ogóle tożsamości rzeczy-
wistego dłużnika. Niejednokrotnie
też, firmy świadczące usługi telewi-
zyjne i telefoniczne, nasyłają na
swoją klientelę egzekutorów należ-
ności, których nie obchodzi to, że
długu, którego dochodzą, w ogóle
nie ma, tylko jakiejś pańci w dzia-
le księgowości coś się musiało po-
mylić. Zdesperowany klient obija
się o mur automatycznej centrali
informacyjnej, pozostając bezsil-

ny. Podobnie bywa niekiedy nawet
z bankami. W jednym z nich zamó-
wiłem swego czasu dwie karty kre-
dytowe, z których jedna nigdy do
mnie nie dotarła i nie dotarł rów-
nież PIN do niej. Pomimo tego bank
już od momentu podpisania umo-
wy zaczął naliczać stosowane opła-
ty. Wyjaśnienie skandalu zajęło mi
bodaj sześć lat. W międzyczasie
przynajmniej raz zostałem upew-
niony o wygaszeniu owej imagi-
nowanej karty, lecz na wszelki wy-
padek wniosłem okresowe opłaty,
żeby nie zawracać sobie głowy du-
perelami. Jakież było moje zdzi-
wienie, gdy trzy lata później bank

przysłał mi groźne ostrzeżenie, iż
wobec uporczywego i w dodatku
długoletniego uchylania się od tych
opłat zerwie ze mną umowę jako
klientem. I wtedy ja im zaświeciłem
w oczy prostym argumentem: wy-
syłacie swoje karty kredytowe li-
stem zwykłym, a nie poleconym.
Gdzie więc macie moje potwierdze-
nie odbioru karty, z której w dodat-
ku nigdy nie skorzystałem? Powo-
łałem się jeszcze na to, żem dzien-
nikarz i że ich niecne praktyki opi-
szę w gazecie. Dopiero wtedy jakiś
ważny dyrektor uprzejmie mnie
przeprosił i nawet kazał, by zwró-
cono mi kilkaset złotych nienależ-
nej opłaty. 

N o cóż, parę dni temu, sły-
szałem w audycji radio-
wej, jak na biurokratyczny

mur w podobnych sprawach skar-
żyła się pewna szeroko znana sę-
dzia. A więc utrudnianie możli-
wości nawiązania kontaktu doty-
czy również prominentnych pra-
cowników wymiaru sprawiedli-
wości. Szkoda tylko, że wielu z
nich – wespół w zespół z ważnymi
urzędnikami, jak również poli-
cjantami – potrafi utrudnić, a na-
wet uniemożliwić dojście do praw-
dy w nader istotnych kwestiach
majątkowych, w których nie cho-
dzi o 50 złotych, tylko o 50 milio-
nów złociszów. Przekonujemy się o
tym, pisząc o perypetiach wokół
nieruchomości przy ul. Narbutta
60. W tej jednej sprawie na pewno
jednak nie ustąpimy pola. Tym
bardziej, że – jak słychać– wiatr
historii już zdmuchnął ze stano-
wisk prokuratorów, których zda-
niem, najlepsze wyjście w docho-
dzeniu do źródła przestępstwa to –
dochodzenie umorzyć.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Ucieszą się ci, którzy poszukują bioproduk-
tów spożywczych, artykułów związanych z
rozmaitymi dietami oraz osoby, które
świadomie zmieniły styl życia na ekolo-
giczny i zdrowy. Nareszcie na Ursynowie,
w pasażu TESCO na Kabatach ruszyły wy-
jątkowe bio-delikatesy “Strefa Diet “.

Można tu nie tylko kupić sprawdzone natural-
ne produkty, ale też liczyć na porady zielarskie czy
dietetyczne. Uzupełnieniem eko-oferty delikate-
sów są ekologiczne kosmetyki oraz kącik z facho-
wą literaturą, dotyczącą diet i sposobów zdrowe-
go odżywania. Raz w tygodniu będą w Strefie
Diet organizowane spotkania z dietetykiem, spe-
cjalistami zielarstwa. To pierwsze w naszej dziel-
nicy eko-delikatesy z tak wszechstronną formułą
sprzedaży i porad.

Na półkach nowych eko-delikatesów znajdzie-
my nabiał, kasze, mąki, wędliny, soki i przetwory,
przyprawy i zioła i wiele innych produktów, które do-
kładnie oznaczono, zwracając uwagę na rodzaj i
ich atuty. W jednym miejscu odpowiednie produk-
ty znajdą osoby, które na co dzień, ze względów
zdrowotnych, muszą kierować się restrykcyjną die-
tą - między innymi chorzy na celiaklię, skazę białko-
wą, diabetycy i inni. 

- Strefa Diet powstała z potrzeby chwili - nie ukry-
wa Grzegorz Saniawa, współwłaściciel i jeden z po-
mysłodawców delikatesów Strefa Diet. - Coraz wię-

cej wśród naszych bliskich jest osób borykających się
z rozmaitymi alergiami pokarmowymi, schorzenia-
mi wymagającymi specjalistycznych diet. 

W naszych delikatesach klienci znajdą największy
w regionie wybór produktów bezglutenowych, dla
osób chorych na cukrzycę czy ze skazą białkową. Co-
raz więcej jest też osób świadomych ekologicznie.
Wszyscy poszukują wyjątkowych produktów, porad,
by żyć zdrowo czy zdrowo się odchudzić. 

Strefa Diet jest wymarzonym miejscem dla osób,
które pragną na co dzień zdrowo się odżywiać. Z
każdym rokiem rośnie społeczna świadomość te-
go, jak istotnym czynnikiem wpływającym na na-
sze zdrowie jest zbilansowana dieta – tłumaczy
Grzegorz Saniawa. Zgromadziliśmy w większości
certyfikowane produkty, których wspólnym mia-
nownikiem jest doskonała jakość, świeżość oraz
przystępna cena. Wyroby ekologiczne to ponad 70
procent naszego asortymentu. Naszą ambicją jest
dbałość o zdrowie i potrzeby każdego klienta, dla-
tego mogą oni liczyć na fachową wiedzę sprzedaw-
ców, na profesjonalne porady książkowe - wiele
pozycji wydawniczych dotyczących diet znalazło
się w specjalnie zaaranżowanym kąciku czytel-
niczym. Można też wybrane książki kupić.
Eko-zakupy mogą dla wielu osób być pretekstem
do zmiany stylu życia na zdrowszy. Mogą też stać
się zapewne doskonałą alternatywą dla normal-
nych zakupów - tym razem w stylu “bio”.

Delikatesy Strefa Diet 
– Twoje codzienne eko zakupy
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PPAASSSSAA:: RRookk 22001166 jjeesstt zzggoodd-
nniiee zz uucchhwwaałłąą SSeejjmmuu RRookkiieemm CCii-
cchhoocciieemmnnyycchh.. CCzzyy ww zzwwiiąązzkkuu zz
ttyymm UUrrssyynnóóww sszzyykkuujjee ccoośś ssppee-
ccjjaallnneeggoo ?? 

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Można tak
powiedzieć. W związku z obcho-
dami Roku Cichociemnych, któ-
re wiążą się z 75. rocznicą pierw-
szego skoku Cichociemnych na
tereny okupowanej Polski, wró-
ciliśmy do koncepcji utworzenia
parku na przedpolu Lasu Kabac-
kiego u podnóża Góry Trzech
Szczytów i nadania mu nazwy
Cichociemnych Spadochronia-
rzy AK.  Z tą wspaniałą inicjaty-
wą, godnego uczenia legendar-
nych bohaterów II wojny świato-
wej wystąpili w 2013 roku do
ówczesnych władz dzielnicy
przedstawiciele Fundacji Cicho-
ciemnych Spadochroniarzy Ar-
mii Krajowej. Wtedy utworzenie
Parku Cichociemnych się nie po-
wiodło, ale rozpoczęto organi-
zowanie Dnia Cichociemnych na
Ursynowie. Jako obecny Zarząd,
przy współdziałaniu z Radą
Dzielnicy, ponownie rozpoczę-
liśmy procedurę utworzenia Par-
ku Cichociemnych. I jesteśmy już
bliscy pomyślnego zakończenia,
ponieważ 12 maja Rada Warsza-
wy będzie procedowała projekt
zgłoszonej przez nas uchwały w
sprawie utworzenia Parku Ci-
chociemnych Spadochroniarzy
AK. Jestem przekonany, że rad-
ni miejscy przychylą się do na-
szego wniosku. Radość z tego
będzie tym większa, że już w so-
botę 14 maja mamy Dzień Ci-
chociemnych na Ursynowie. 

DDllaacczzeeggoo CCiicchhoocciieemmnnii ssąą ttaakk
wwaażżnnii,, żżee kkoolleejjnnaa eekkiippaa bbaarrddzzoo
ssttaarraa ssiięę oo iicchh uuppaammiięęttnniieenniiee ww
ddzziieellnniiccyy?? 

Cóż, fenomen Cichociem-
nych jest tak niezwykły jak ich
nazwa. Pojawiali się niepostrze-
żenie i ginęli w ciemnościach. Z
ponad 4 000 rekrutów szkolo-
nych w Wielkiej Brytanii do Pol-
ski desantowano zaledwie 316.
Nigdy nie tworzyli zwartej for-
macji bojowej, ale świetnie wy-

szkoleni i doskonale przygoto-
wani byli zapleczem dla Armii
Krajowej w walce zbrojnej, w
dywersji oraz w wywiadzie. Ci-
chociemni są chlubą polskiej ar-
mii z czasów II wojny świato-
wej. Ich tradycje, a nawet nie-
które techniki szkoleniowe
przejęli żołnierze z JW GROM.
Cichociemni powinni być upa-
miętnieni w Warszawie, w koń-
cu wielu z nich walczyło i zginę-
ło w Powstaniu Warszawskim.

Ursynów dysponuje godnym do
tego miejscem, a dodatkowo or-
ganizując Dzień Cichociemnych
już po raz czwarty, udowadnia-
my, że dobrze wywiązujemy się
z roli kustoszów pamięci o bo-
haterskich spadochroniarzach.
Najważniejsze jest to, aby histo-
rię Cichociemnych przekazać w
sposób atrakcyjny młodzieży,
aby m. in. na historii Cichociem-
nych budować poczucie naszej
narodowej dumy. Mam nadzie-

ję, że po utworzeniu parku i
nadaniu mu nazwy Cichociem-
nych Spadochroniarzy AK uda
nam się w najbliższych latach
wygospodarować środki na jego
budowę tak, aby w swoim
kształcie nawiązywał do dzie-
dzictwa zaszczytnych patro-
nów. A tymczasem na zupełnie
wyjątkowym pikniku militar-
nym czyli na IV Dniu Cicho-
ciemnych na Ursynowie w naj-
bliższą sobotę spotkamy się z
kapitanem Aleksandrem Tar-
nawskim ps. ”Upłaz”, ostatnim
żyjącym Cichociemnym.

AA zz cczzeeggoo wwyynniikkaa ttaa wwyyjjąąttkkoo-
wwoośśćć??

Wyjątkowa jest atmosfera i
oczywiście konwencja wydarze-
nia. Z jednej strony rozmawiamy
o sprawach ważnych, kultywuje-
my pamięć o Cichociemnych i
podtrzymujemy świadectwo hi-
storycznego polskiego wysiłku
zbrojnego. Poważnej i niezwy-
kle istotnej tematyce towarzy-
szy jednak nowoczesna i niezwy-
kle przystępna formuła przeka-
zu. Szczególnie trafia to mło-
dzieży, co bardzo mnie cieszy.
Wyjątkowość wynika także z
liczby podmiotów zaangażowa-
nych w organizację tego wyda-
rzenia. Ten piknik to wspólny
wysiłek wielu osób. Współpra-
cujemy z Fundacją im. Cicho-
ciemnych Spadochroniarzy AK,
Fundacją Edukacji dla Bezpie-
czeństwa, Jednostką Wojskową
GROM „Cichociemni”, Żandar-
merią Wojskową, Muzeum Woj-
ska Polskiego, Policją, Strażą Po-

żarną i Strażą Miejską, a także z
organizacjami harcerskimi,
strzeleckimi i wieloma innymi.
Dzięki tak dużej liczbie podmio-
tów, co roku mamy na Ursyno-
wie piknik rzeczywiście wyjąt-
kowy w skali Warszawy. 

JJaakkiicchh aattrraakkccjjii mmoożżeemmyy ssppoo-
ddzziieewwaaćć ssiięę nnaa ppiikknniikkuu?? 

W tym roku jak zwykle zapla-
nowano ekspozycję broni histo-
rycznej i współczesnej, w tym
oryginalnego wyposażenia i
uzbrojenia użytkowanego przez
Cichociemnych. Bardzo cieka-
wym elementem będzie prezen-
tacja elementu wyszkolenia Od-
działu Specjalnego Żandarme-
rii Wojskowej w Warszawie
“Ochrona VIP w strefie zagroże-
nia”. Dla lubiących aktywne spę-
dzanie czasu przygotowano za-
wody strzeleckie i łucznicze z
nagrodami, dostępne będą tak-
że strzelnice - pneumatyczna i
ASG. Podczas projekcji filmów
dokumentujących skoki spado-
chronowe i historię Cichociem-
nych będzie można uzupełnić
swoją wiedzę historyczną. Nie
zabraknie także cieszących się
zawsze ogromnym zaintereso-
waniem skoków spadochrono-
wych, organizowanych przez
Jednostkę Wojskową GROM i
Biuro Operacji Antyterrorystycz-
nych Komendy Głównej Policji.
Duża liczba i różnorodność
atrakcji gwarantuje, że uczest-
nicy przeżyją na pikniku wyjąt-
kową lekcję historii. Serdecznie
zapraszam! 

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

W ramach “Tygodnia Tradycji i
Historii” w dniach 1-8 maja
mieszkańcy Ursynowa mieli
okazję wziąć udział w licznych
koncertach, wystawach, projek-
cjach filmów oraz imprezach
plenerowych. Organizowany
przez Urząd Dzielnicy Ursynów
cykl wydarzeń rozpoczął się w
niedzielę, 1 maja, koncertem
słowno – muzycznym „Pamięć i
Tożsamość” zorganizowanym w
kościele pw. Ofiarowania Pań-
skiego. 

W świąteczny wieczór 3 maja, w ra-
mach cyklu prezentacji muzyki dawnej
pn. „Muzyka u św. Katarzyny”, w za-

bytkowej świątyni przy ul. Fosa 17 od-
był się uroczysty koncert dla uczczenia
225 rocznicy uchwalenia pierwsze pol-
skiej Konstytucji. Wykonawcami byli
znani warszawscy muzycy: śpiewaczki
Ewelina Siedlecka-Kosińska i Aneta Łu-
kaszewicz oraz specjalizujący się w mu-
zyce wykonywanej na historycznych in-
strumentach klawiszowych pianista Mi-
rosław Feldgebel. Usłyszeliśmy kompo-
zycje związane bezpośrednio z Konsty-
tucją, a także utwory z epoki, m. in. ta-
kich kompozytorów jak Ogiński, Su-
chodolski, Szymanowska, Chopin i Mo-
niuszko. Piękno wykonywanych pieśni
i utworów na fortepian, jak choćby
sławnego Poloneza Ogińskiego Les

adieux ? la Patrie z 1794 przeniosły słu-
chaczy w czasy dawnych salonów. Dzię-
ki sprowadzeniu specjalnie na ten kon-
cert oryginalnego, pochodzącego z
1820 roku fortepianu firmy Tomkison,
publiczność mogła zapoznać się z ory-
ginalną barwą brzmienia dawnego in-
strumentu. W krótkich przerwach mię-
dzy wykonywanymi utworami były od-
czytywane fragmenty Konstytucji, do
czego zachęceni przez prowadzącego
koncert Krzysztofa Owczynika włącza-
li się widzowie.  

W ramach Tygodnia Tradycji i Histo-
rii odbyły się projekcje filmowe – w tym
projekcja odnowionej, cyfrowej wersji
filmu “POTOP” Jerzego Hoffmana. Pod-

czas spotkania z reżyserem, które to-
warzyszyło projekcji, można było za-
dać pytania, a także poznać kulisy po-
wstania jednego z najważniejszych fil-
mów w historii polskiej kinematografii.
W sobotę 7 maja w ramach Pikniku Ry-
cerskiego odbył się IV Turniej Rycerski
o nagrodę rycerza Andrzeja Ciołka. W
niedzielę licznie zgromadzeni miesz-
kańcy mieli okazję podziwiać pojedyn-
ki bohaterów znanych z kart literatury
naszego noblisty –  Henryka Sienkiewi-
cza. Były to, organizowane także w ra-
mach Pikniku Rycerskiego, pojedynki:
Bohuna z Wołodyjowskim, Kmicica z
Wołodyjowskim, Tuhaj-Beja ze Skrzetu-
skim oraz Skrzetuskiego z Bohunem.

W niedzielne popołudnie 8 maja w ur-
synowskim Kościele pw. Wniebowstą-
pienia Pańskiego odbył się koncert upa-
miętniający 1050. rocznicę chrztu Pol-
ski. Zgromadzeni licznie miłośnicy mu-
zyki mogli podziwiać imponująco
brzmiący Chór Filharmonii Narodowej.
Chórem dyrygował prof. Kazimierz Bu-
kat, a na cyfrowych organach grał Ro-
man Szlaużys. Na początku występu
zabrzmiała średniowieczna pieśń Gau-
de Mater Polonia, będąca hymnem ku
czci św. Stanisława, uważanym za
pierwszy hymn Polski. Niedzielny wy-
stęp Chóru Filharmonii Narodowej był
godnym zwieńczeniem cyklu.

K O S

Tydzień Tradycji i Historii na Ursynowie

Koncerty, wystawy i... pojedynki

Z zastępcą burmistrza Ursynowa Łukaszem Ciołko, wiceprezesem Stowarzyszenia „PROJEKT URSYNÓW”

Pamięć o męstwie Cichociemnych
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Dostępu do Parku niby nie ma,
ale jednak ...jest. Okazuje się, że
na teren Parku Natolińskiego
może wejść każdy, jednak pod
pewnymi warunkami i na okre-
ślonych zasadach. Kolegium Eu-
ropejskie i przylegający do nie-
go Park Natoliński to miejsce
publiczne dla każdego.

Niedawno Piotr Barczak, jeden z
mieszkańców Ursynowa, sformułował
petycję do ministra skarbu, w której
prosi o udostępnienie Parku Natoliń-
skiego dla publiczności. Pod petycją
podpisało się już 550 osób. – Mnie jako
mieszkańca Ursynowa boli, że studen-
ci Kolegium mogą tam grać w piłkę, a
ursynowianie nie mogą pójść do tego
Parku na spacer – skarży się nam autor
petycji.

To prawda, że do Parku nie można
sobie tak po prostu wejść. Na jego tere-
nie znajduje się bowiem uczelnia – Ko-
legium Europejskie – i teren jest ogro-
dzony. Osoby z zewnątrz mogą tam
wejść kilka razy do roku, np. podczas
bezpłatnych wycieczek organizowa-
nych wspólnie z dzielnicą Ursynów. 

Państwa nie było stać 
na Park

Zespół pałacowo-parkowy w Natoli-
nie był traktowany początkowo jako
tereny łowieckie króla Augusta II Sasa.
Pałac Potockich, otoczony romantycz-
nym parkiem krajobrazowym, został
wybudowany w latach 1780-1782 na
zlecenie Augusta Czartoryskiego. Dzie-
dziczony przez Elżbietę Lubomirską i
kolejnych spadkobierców przetrwał do
czasów II wojny światowej. Niemcy
dosłownie zmasakrowali park. Prawie
nic nie ostało się z dawnej świetności.
Po wojnie Natolin upaństwowiono i
przekazano pod opiekę Muzeum Naro-
dowego. Potem była tu rezydencja Bo-
lesława Bieruta, następnie pałac od-

dano na potrzeby Urzędu Rady Mini-
strów. W 1965 r. cały zespól pałaco-
wo-parkowy w Natolinie uznano za
zabytek. Na prawie 105 ze 125 hekta-
rów Parku Natolińskiego został utwo-
rzony w 1991 rezerwat przyrody. W
1994 r. Rada Ministrów przekazała
park Fundacji Centrum  Europejskie
Natolin, ponieważ urzędu nie było stać

na utrzymanie tak dużego terenu. Na
mocy umowy podpisanej z Kancelarią
Prezesa Rady Ministrów Fundacja jest
administratorem terenu, na którym
znajdują się pałac i Park Natoliński. To
Fundacja ponosi znakomitą większość
wydatków związanych z użytkowa-
niem tego terenu. 

– W umowie zobowiązaliśmy się, że
zadbamy o park i zabytki. Zainwestowa-
liśmy 80 milionów złotych, żeby dopro-
wadzić ten teren do użytku – powie-

dział nam Grzegorz Tkaczyk, zastępca
dyrektora Fundacji Centrum Europej-
skie Natolin.

Wszyscy są „za”, ale 
kto zapłaci?

Uważam, że to jest dobro narodowe,
które trzeba udostępnić wszystkim
mieszkańcom – mówi Piotr Barczak. 

Jego działania wsparło stowarzysze-
nie „Nasz Ursynów”. Za udostępnie-
niem Parku jest burmistrz Ursynowa
Robert Kempa i radni wszystkich opcji.
– Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby
Park był zamknięty – mówi radna Kata-
rzyna Polak z PIS. 

_– Jeżeli Kancelaria Prezesa Rady Mini-
strów sfinansuje ten projekt, to jestem jak naj-
bardziej za przywróceniem parku do pier-
wotnego stanu i udostępnienia go szerszej
publiczności – mówi Robert Kempa (PO).  

To jednak może nie być takie pro-
ste. Po pierwsze, oszt całej inwestycji
pochłonąłby prawdopodobnie ogrom-
ne pieniądze. Po drugie, zlikwidowanie
rezerwatu wydaje się niemożliwe, bo
tego nie można zrobić – ot, tak sobie. To
przecież jest pomnik przyrody. – Tutaj
jest pewien problem, mamy bowiem
w kolizji dwie ustawy – tę o ochronie

zabytków i drugą, o ochronie środo-
wiska – mówi Grzegorz Tkaczyk. 

Fundacja nie ma za to nic przeciwko,
żeby oddać dzielnicy Ursynów 10 hek-
tarów terenu dla potrzeb mieszkańców
Ursynowa. 

Czy otwarcie Parku 
ma sens?

Już w 2008 r. Fundacja wynajęła biu-
ro przewodnickie, które organizowało
wycieczki po Parku Natolińskim.

– Niestety, wycieczki te nie cieszyły
się zbyt dużym powodzeniem, dlatego
zrezygnowaliśmy z nich – mówi Grze-
gorz Tkaczyk. 

Od 2010 r. Fundacja wraz z dzielni-
cą Ursynów kilka razy do roku orga-
nizuje tu bezpłatne wycieczki dla ur-
synowian oraz bezpłatne wycieczki
dla szkół.

Wiceprezes podkreśla, że Kolegium
Europejskie i Park Natoliński to instytu-
cje publiczne. 

– Udostępniamy także bibliotekę eu-
ropejską dla osób z zewnątrz – mówi
Grzegorz Tkaczyk. 

Gdyby Fundacja chciała otworzyć
Park dla większej liczby osób, musiała-
by wynająć dodatkową ochronę. – Pa-
miętajmy, że naszym obowiązkiem jest
zapewnienie zwiedzającym odpowied-
nich środków bezpieczeństwa – mówi
dyrektor Tkaczyk. - Mieliśmy na przy-
kład takie zdarzenie, że dziki z rezerwa-
tu dostały się na teren Kolegium i znisz-
czyły trawnik. Dla bezpieczeństwa ludzi
musieliśmy założyć elektrycznego “pa-
stucha”.

Podobnie jest z przylegającym do
Parku Natolińskiego rezerwatem. Tam
również nie może wejść nikt postronny.
Żeby się dostać do rezerwatu, wymaga-
na jest zgoda Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska. 

Mam nadzieję, że uda nam się do-
prowadzić do wspólnego spotkania za-
rządu Ursynowa, Fundacji i przedstawi-
cieli Rady Ministrów i będziemy mogli
w spokojnym trybie wypracować jakieś
sensowne rozwiązanie – powiedział
nam radny „Naszego Ursynowa” Paweł
Lenarczyk.

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

JJeeżżeellii jjeesstteeśś zzaa oottwwaarrcciieemm PPaarrkkuu NNaattoo-
lliińńsskkiieeggoo,, ppooddppiisszz ppeettyyccjjee::wwwwww..ppeettyyccjjee-oo-
nnlliinnee..ccoomm//ffoorruumm//115599779999

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze

Odkrywamy tajemnice Parku Natolińskiego
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Dzięki staraniom Zarządu
Dzielnicy Ursynów trwają
procedury, które mają po-
prawić warunki naucza-
nia w jednym z ursynow-
skich liceów. Dzielnica Ur-
synów jest w trakcie pozy-
skiwania dofinansowania
na realizację zadania w
kwocie 784.000 zł z Naro-
dowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w ramach
Systemu Zielonych Inwe-
stycji (GIS).  

Ostateczne decyzje co do
przyznania Ursynowowi środ-
ków finansowych zapadną w
czerwcu.  Zarząd dzielnicy roz-
począł procedurę  zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej
w latach 2016-2017 w celu uję-
cia zadania pn. „Termomoder-
nizacja Liceum LXX przy ul.
Dembowskiego 1”. Łączne pla-
nowane nakłady na realizację
tej inwestycji to 3 mln zł, z cze-
go 100 tys. zł w roku 2016 oraz
2 mln 900 tys. zł w roku 2017. 

– Od początku kadencji za-
biegamy o poprawę warunków
nauczania w ursynowskich
szkołach. Inwestujemy przede
wszystkim w rozbudowę szkół
podstawowych ale nie zapomi-
namy o poprawie warunków na-
uczania w szkołach na poziomie
licealnym. Termomodernizacja
budynku przy ul. Dembowskie-
go to jedno z ważniejszych za-
dań inwestycyjnych na najbliż-
sze dwa lata – informuje Woj-
ciech Matyjasiak, zastępca bur-
mistrza Ursynowa.   

– Modernizacja szkoły jest nie-
zbędną ze względu na przema-
rzanie ścian i podciekanie wód
gruntowych do sal lekcyjnych. W
ramach termomodernizacji pla-
nowane jest docieplenie ścian ze-
wnętrznych kondygnacji nad-
ziemnych, cokołu, przy gruncie,
ocieplenie podcienia i stropoda-
chu wraz z wymianą pokrycia da-
chowego. Zaplanowano wymia-
nę okien i drzwi zewnętrznych;
modernizacja instalacji wodnej i
centralnego ogrzewania. 

Jeśli uda nam się pozyskać do
budżetu Ursynowa 3 mln zło-
tych na termomodernizację LXX
LO im. Aleksandra Kamińskie-
go, łączne wydatki inwestycyj-
ne w ursynowskiej oświacie w
latach 2016 – 2017 przekroczą
40 mln zł. Będzie to więcej, niż w
którejkolwiek z poprzednich
czteroletnich kadencji samorzą-
du Dzielnicy Ursynów – dodaje
Wojciech Matyjasiak.  

LXX Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Aleksandra Kamińskie-
go w Warszawie to jedna z naj-

lepszych szkół licealnych w stoli-
cy. Zajmuje ona wysokie miejsca
w rankingach oceniających tego
typu szkoły.  W 2016 r. zajęła 25
miejsce w Rankingu Liceów War-
szawskich,  27 miejsce w Rankin-
gu Wojewódzkim( na Mazow-
szu),  80 miejsce  w Rankingu Ma-
turalnym w Polsce, 88 miejsce  w
Rankingu Liceów Ogólnokształ-
cących w Polsce przeprowadzo-
nych przez „ Perspektywy”. Obec-
nie w szkole uczy się prawie 500
licealistów. K O S

Reżyserzy Jerzy Hoffman i Janusz Ma-
jewski, operatorzy Jacek Petrycki i An-
drzej Wolf oraz filmoznawcy: Grzegorz
Pieńkowski, red. Janusz Wróblewski i
prof. Piotr Zwierzchowski byli gośćmi
12. Tygodnia Filmowego Liceum Ogólno-
kształcącego Przymierza Rodzin im. Ja-
na Pawła II na Ursynowie.

Impreza – w tym roku nosząca nazwę „W krę-
gu polskiego kina” – odbyła się w dniach 5-11 ma-
ja w ursynowskim Domu Sztuki SMB „Jary” i zo-
stała zorganizowana przez obie placówki.

Młodzież, która zwróciła na siebie uwagę dużą
kulturą, z jaką słuchała wykładów, i wnikliwością
pytań zadawanych twórcom, obejrzała m.in. takie
filmy, jak: „Potop Redivivus” Jerzego Hoffmana,
„Eroica” Andrzeja Munka, „Popiół i diament” oraz
„Korczak” Andrzeja Wajdy, „Amator” Krzysztofa
Kieślowskiego i „Sublokator” Jerzego Majewskie-
go – wszystkie w wersjach pięknie odnowionych
cyfrowo.

W dyskusji podsumowującej licealiści w więk-
szości bardzo dobrze ocenili program tegoroczne-
go Tygodnia Filmowego. Padło stwierdzenie, że
gdyby nie ta inicjatywa, być może sami nie dotar-
liby do tych nie nowych filmów polskich, a dzię-

ki niej obejrzeli je i przekonali się, że choć dawno
weszły na ekrany, mogli znaleźć w nich coś cieka-
wego dla siebie.

A B U

W szkole? To niemożliwe!
A jednak. Prace, które wy-
konali uczniowie miały ta-
ką właśnie tematykę. Ale
od początku… 

Już po raz kolejny uczniowie
klasy I h gościli u siebie artystów
plastyków. Tym razem Jacek Oj-
da  w ramach programu „Obec-
ność Galerii Działań S.M.B. Ur-
synów w szkołach” zaprosił do
współpracy młodą malarkę, świe-
żo po dyplomie na warszawskiej
ASP  paniąAnitę Kucharczyk.

Uczniów i wychowawczynię
Krystynę Kasprzyk bardzo zain-
trygowała prośba,  aby każdy
uczeń tego dnia miał lusterko.

W pierwszej części warsztatów
artystka zaprezentowała swoją
dotychczasową twórczość – dwa

filmy, które traktowały o  cyklu
malarskim i rzeźbiarskim. Opo-
wiedziała o swoim obrazach. Du-
że wrażenie zrobiły prace zatytu-
łowane  „ Okna”, które swoją głę-
bię – 3D ( tak określiły to  dzieci).
Prowokowały do wyjścia przez
nie na drugą stronę, pobudzały
wyobraźnię i zaciekawienie.

W drugiej części dzieci zosta-
ły poproszone o zastanowienie
się nad tym, co to jest  „cisza”,
gdzie  mogą znaleźć wokół siebie
miejsce spokoju, azylu, odpo-
czynku. Każdy dostał białą kart-
kę, na której miał narysować
swoją „ciszę”. Utrudnieniem by-
ło umieszczenie siebie w tej kra-
inie. I właśnie do tego potrzebne
były lusterka. Uczniowie w sku-
pieniu przystąpili do pracy. Nie-

którzy niemal wiernie odtwo-
rzyli swe twarze. 

Na koniec Anita Kucharczyk
poprosiła o zajęcie miejsc na dy-
wanie według  narysowanych
prac: las, park, działka, dom, po-
kój. Chętni uczniowie krótko
opowiedzieli o tym, co lubią ro-
bić w swoim miejscu „ciszy”.

Ukoronowaniem warsztatów
było  zorganizowanie wystawy
prac uczniów na szkolnym ko-
rytarzu.

Dziękujemy Wydziałowi Kul-
tury m. st. Warszawy za życzli-
wość i wsparcie dla dzielnicy Ur-
synów w edukowaniu młodego
pokolenia.

G r o n o  P e d a g o g i c z n e
S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  n r  3 2 3
I m .  P o l s k i c h  O l i m p i j c z y k ó w  

W ciągu ostatnich dwu-
dziestu lat URSYNOTEKA
zaangażowała się w życie
kulturalne dzielnicy two-
rząc placówki bibliotecz-
ne, które są jednocześnie
miejscem obecności wie-
dzy, kultury i sztuki. 

W tym czasie mieszkańcy Ur-
synowa zyskali 13 nowych, do-
brze wyposażonych filii o zróżni-
cowanym profilu, w tym m. in.
wypożyczalnie: książki mówio-
nej, zbiorów multimedialnych,
książki obcojęzycznej, dostęp do
e-booków, a także Muzeum Ur-
synowa. Biblioteka oferuje
mieszkańcom Ursynowa ponad
500 imprez rocznie adresowa-
nych do różnych grup wieko-
wych. W mijającym roku biblio-
teki na Ursynowie zakupiły po-
nad 25 tysięcy nowych wolumi-
nów, odnotowały ponad 37 ty-
sięcy aktywnych czytelników,
wypożyczyły blisko 600 tysięcy
materiałów bibliotecznych: ksią-
żek, audiobooków, filmów i płyt.

Warto wskazać, że to właśnie
URSYNOTEKA zainicjowała
edycję nie publikowanych dotąd
rękopisów utworów Juliana Ur-
syna Niemcewicza, patrona bi-
blioteki i dzielnicy Ursynów. Sta-
raniem biblioteki w ramach „Ko-
lekcji Niemcewiczowskiej” wy-
danych zostało dotąd sześć to-
mów dzieł tego poety, publicysty
i działacza politycznego.

Ursynowska biblioteka to
jedna z najprężniej działających
w stolicy placówek tego typu.
Co roku jest miejscem licznych
spotkań z ludźmi świata książ-
ki, filmu. – Mam nadzieję, że
przez kolejne lata będzie się
szybko rozwijać i odpowiadać
na potrzeby czytelników – mó-
wi Robert Kempa, burmistrz
Ursynowa.

„Ursynowskie Kwiaty” to festyn
organizowany przez Urząd Dzielnicy
Ursynów od 2012 roku. Celem imprezy
plenerowej jest zachęcanie
mieszkańców do segregowania
odpadów. Dzięki corocznej akcji można
zrobić porządki, a także zyskać piękne
rośliny. 

W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniu 22
maja (niedziela) w godzinach 11.00 - 16.00 na
parkingu przy ursynowskim ratuszu (Al. Komisji
Edukacji Narodowej 61).  Warto w ciągu
najbliższych dni przygotować makulaturę i stary
sprzęt elektroniczny/elektryczny. 

– Ursynowskie Kwiaty to największa impreza
proekologiczna na Ursynowie. Tak jak w
poprzednich latach, za odpady będzie można
otrzymać rośliny. Poza zbiórką przewidziano
pokazy kulinarne, prezentacje powtórnego
wykorzystania materiałów wtórnych oraz
warsztaty z ogrodnikiem. Zachęcam mieszkańców
Ursynowa do udziału w tym wydarzeniu – mówi
zastępca burmistrza Piotr Zalewski. 

Sadzonki będą wydawane według przelicznika
– 1 sadzonka za 3 kg makulatury (max 3
sadzonki/osobę). Sadzonki za sprzęt elektroniczny
i elektryczny będą wydawane w zależności od
rodzaju zdawanego sprzętu. 

Termomodernizacja LXX Liceum im. A. Kamińskiego 

Inwestuje się 40 mln złotych

10 tysięcy sadzonek za makulaturę i elektrośmieci

Akcja Ursynowskie Kwiaty

Galeria Działań zainspirowała uczniów

Sławy filmowe i licealiści w Domu Sztuki

20 lat dynamicznego rozwoju Ursynoteki
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Szkoły jezuickie na ziemiach polskich

Skąd zegar słoneczny w Wilanowie?

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Jezuitami nazywamy członków
zgromadzenia Towarzystwa Je-
zusowego, założonego przez
Ignacego Loyolę (1491-1556) w
Paryżu 15 sierpnia 1534 roku 

Podczas ślubowania Loyoli to-
warzyszyło siedmiu studen-
tów Sorbony. Jest cechą cha-

rakterystyczną, że w początkowym
okresie wśród jezuitów dominowali
profesorowie uczelni europejskich, a
wybór własnych członków dokonywa-
ny był według kryterium wysokich
zdolności i silnej, twórczej osobowości.
Standard ten obowiązuje do dnia dzi-
siejszego i należy do podstawowych

zasad Towarzystwa Jezusowego (So-
cietas Iesu – SI, lub SJ).  

Zgromadzenie miało na celu
obronę, utrzymanie i krzewie-
nie katolicyzmu poprzez zwal-

czanie herezji i innowierstwa wszelki-
mi możliwymi środkami i sposobami.
Jednym  z nich było szkolnictwo. „Szko-
ła miała więc głębsze niż tylko nauko-
we cele – miała przede wszystkim wy-
chowywać człowieka, wiernego syna
Kościoła”. Do Polski jezuici zostali spro-
wadzeni przez kardynała Stanisława
Hozjusza (1504-1579) w 1564 roku.
Przed pierwszym rozbiorem na zie-
miach polskich było 56 kolegiów jezu-
ickich, w których uczyło się około
20.000 uczniów. Ponadto posiadali oni
jeszcze 20 rezydencji i 65 stacji misyj-
nych, z którymi związane były niekie-
dy szkoły parafialne. 

Ekspansywny i znakomicie roz-
wijający się zakon jezuitów
nie wszystkim się jednak po-

dobał. W 1759 r. jezuitów wygnano z
Portugalii, w latach 1762-1764 los ta-
ki spotkał ich we Francji, a w 1767 w
Hiszpanii. W dniu 21 lipca 1773 r. pa-
pież Klemens XIV ogłosił bullę Domi-
nus ac Redemptor, mocą której zakon
został rozwiązany. Kasata zakonu
związana była z utratą przez Zakon
całego mienia, w tym licznych instytu-
cji edukacyjnych, które w Rzeczypo-
spolitej przejęte zostały na mocy usta-
wy sejmowej z 1776 r. przez Komisję
Edukacji Narodowej. Należy jednak
zauważyć, iż kasata dotyczyła jezu-
itów z wyłączeniem ziem przejętych w
1772 r. przez Rosję, na terenie której
nie ogłoszono dekretu kasacyjnego.

Tam Zakon przetrwał do chwili przy-
wrócenia go w 1814 r.,  jednak już w
1820 r. jezuici zostali wydaleni z gra-
nic imperium rosyjskiego, co oznacza-
ło, że do 1915 r. ich pobyt w Króle-
stwie Polskim, a w tym również  w
Warszawie, był nielegalny. 

W edług Kołłątaja, „popular-
ność jezuitów w Rzeczy-
pospolitej  nie pochodzi-

ła od nowego uczenia sposobu lub
odmiany gustu w literaturze. Misye,
kazania, spowiedzie, rekolekcye, oka-
zalsze nabożeństwa, praktyki, kłót-
nie z heretykami, były jedyną ich za-
letą. Pod tym pozorem uznano ich za
potrzebnych, opatrzono bogatymi do-
chodami, patrzono z uszanowaniem
i ufnością na otwarte u nich szkoły,
powierzano im młodzież do wycho-
wania”.

Pierwsza szkoła jezuicka w Pol-
sce otwarta została 8 stycznia
1565 r. w Braniewie. Na jej

wzór kolejne szkoły uruchomiono w
1566 r. w Pułtusku, w 1570 r. w Wilnie,
w 1571 r. w Poznaniu oraz w 1575 r. w
Jarosławiu. „Zyskały dobrą opinię i
ściągały rzesze młodzieży, początkowo
głównie mieszczańskiej, a potem i szla-
checkiej, zarówno katolickiej, jak i in-
nowierczej. Grono profesorskie pierw-
szego okresu złożone było głównie z

cudzoziemców, również pochodzenia
mieszczańskiego. Był to element pra-
cowity i przedsiębiorczy”.

Organizacja szkół jezuickich
oraz program nauczania
określone zostały w wyda-

nym w 1599 r. w Rzymie dokumencie:
Ratio studiorum, który miał także wer-
sje przystosowane do polskich warun-
ków. Według tych przepisów pełne ko-
legium jezuickie składało się z trzech
części: czteroletniego kursu teologii,
trzyletniego kursu filozofii oraz pięcio-
względnie sześcioklasowego kursu
szkół średnich. Dla młodzieży nie za-
mierzającej poświęcić się stanowi du-
chownemu dostępna była filozofia i
szkoły średnie. Z trzech elementów skła-
dowych jezuici tworzyli przeróżne kom-
binacje, różniące poszczególne szkoły.
Kolegiów o pełnym kursie w XVIII w. w
Polsce było tylko siedem: w: Jarosła-
wiu, Krzemieńcu, Lublinie, Nieświeżu,
Nowogródku, Ostrogu i Płocku. 

Jezuici, wspierani przez długie la-
ta przez katolickich władców
Hiszpanii, Francji, Austrii i Portu-

galii, stali się zgromadzeniem globalnym.
Zakładali swoje szkoły w Europie, Ame-
ryce i Azji. Wypracowali nie tylko pro-
gramy i podręczniki, ale stworzyli kilka ty-
powych projektów budynków szkolnych.
Były to zazwyczaj majestatyczne i solid-
ne budowle górujące nad okolicą. Pojezu-
ickie budynki szkolne w Chyrowie, Piń-
sku, Krzemieńcu nadal dominują w kra-
jobrazie. Zabudowania jezuickie w Połoc-
ku po latach stały się siedzibą tamtejsze-
go uniwersytetu. Fasada głównego bu-
dynku w Kutnej Horze (Czechy) ma po-
nad 200 metrów długości.

Przy szkołach jezuici prowadzi-
li seminaria duchowne oraz
konwikty i bursy. W XVI i XVII

w. bursy przeznaczone były dla ubogiej
młodzieży, nieraz plebejskiej, pobie-
rającej darmo naukę i utrzymanie. In-
ternaty, przeznaczone dla młodzieży
szlacheckiej, zwano seminariami albo
konwiktami. Pierwotnie były to wy-
łącznie fundacje dla ubogiej szlachty.
Po roku 1740 niektóre z nich przero-
biono na modne wtedy konwikty szla-
checkie, dostępne i zamożniejszej mło-
dzieży, przy zachowaniu zastrzeżo-
nych bezpłatnych miejsc dla ubogiej
szlachty. W 1773 r. burs było 43, a kon-
wiktów 15. 

Rok szkolny u jezuitów zaczy-
nał się 1 września, a kończył
30 lipca. Języków francuskie-

go i niemieckiego uczono w Prowincji
Polskiej już w roku 1710 w Sandomie-
rzu, potem we Lwowie i Poznaniu, a w
Prowincji Litewskiej osobnego profeso-
ra do języka francuskiego i niemieckie-
go po raz pierwszy spotykamy w roku
szkolnym 1741/1742.  Ocenia się, że na
początku lat 90. XVI wieku w szko-
łach jezuickich Prowincji Polskiej
kształciło się łącznie blisko 3300
uczniów. Około 1620 r. w obu prowin-
cjach, tj. Polskiej i Litewskiej, liczbę
uczniów należy szacować na 10 tysię-

cy. W 1624 r. w jezuickim kolegium w
Poznaniu było 1326 uczniów. 

Były też próby tworzenia obok
studiów humanistycznych –
studiów matematycznych. W

1743 r. uruchomiono we Lwowie dwu-
letnie studium matematyczne dla przy-
szłych profesorów. Od lat  50. XVIII w.
profesorów dla jezuickich uczelni
kształcono w Pradze, Paryżu, Wied-
niu, Rzymie. Wykształceni  tam przed-
stawiciele nauk ścisłych: Tomasz Że-
browski, Marcin Poczobutt, Józef Ro-
galiński, Andrzej Gawroński, Tomasz
Siekierczyński i Sebastian Sierakowski
– stworzyli silne ośrodki naukowe w
Wilnie, Poznaniu i Lwowie, obserwa-
toria astronomiczne, gabinety fizycz-
ne, specjalistyczne biblioteki. 

Pobyt jezuitów w Warszawie
datuje się od 14 stycznia 1598
r., w którym to dniu zasiedlili

swój klasztor przy ulicy Świętojańskiej
10. W 1608 r. warszawska rezydencja
jezuitów zamieniona została w dom
profesorów i w takim charakterze prze-
trwała do 1773 r. Także  w 1608 r. na-
stąpił podział jezuickiej Prowincji Pol-
skiej na Polską i Litewską, przy czym
Warszawa należała do Prowincji Li-
tewskiej. W 1759 r. z Prowincji Litew-
skiej wydzielona została nowa, Mazo-
wiecka, obejmująca nie tylko Warsza-
wę, Płock, Pułtusk, ale także: Drohi-
czyn, Bobrujsk, Mińsk (Białoruski),
Mścisław, Mohylew, Nieśwież, Orszę,
Pińsk, Połock, Słuck i Witebsk. 

WWarszawie jezuici osiedli
w sąsiedztwie kościoła far-
nego, w południowej czę-

ści Starego Miasta. Wykupili (od 1597

r.), bądź otrzymali w darze kilka ka-
mienic w tym rejonie. Na pozyskanych
parcelach przy obecnej ul. Świętojań-
skiej pobudowali kościół oraz m. in.
kolegium przy uliczce zwanej z cza-
sem  Jezuicką  nr hip. 74 (obecny nr
3/5). W 1661 r., na mocy fundacji Łu-
kasza Opalińskiego i Izabeli Opaliń-
skiej (z Tęczyńskich), kolegium jezuic-
kie w Rawie (w latach 1701-1773 –
kolegium w Lublinie) obdarowane zo-
stało dobrami daniłłowiczowskimi na
Marywilu w Warszawie, gdzie powsta-
ła placówka Prowincji Polskiej (War-
szawa w tym czasie należała do jezu-
ickiej Prowincji Litewskiej). Na posesji
tej biskup Teodor Potocki wystawił ka-
plicę pod wezwaniem Świętego Krzy-
ża. Jednym z obiektów był dwór (pa-
łac), który w 1736 r. nabył biskup An-
drzej Stanisław Załuski z przeznacze-
niem na bibliotekę.

Szkoły jezuickie w Warszawie
otwarto we wrześniu 1668 r.,
tj. dopiero po zażegnaniu spo-

ru z Akademią Krakowską i pijarami.
Kolegium i wyższe szkoły jezuickie ofi-
cjalnie erygowano w 1671 r., a w 1672
r. zatwierdził je generał zakonu Jan
Paweł Oliva. Szkoły mieściły się po-
czątkowo w gmachu kolegium oraz w
dwóch kupionych domach. Uczęsz-
czało do nich już w XVII wieku ponad

400 uczniów świeckich. Kolegium kie-
rowali m. in.: Paweł Branicki (1677-
80), Jan Błaszkowski (1680-82), Jan
Jachnowicz (1682-85), Paweł Bochen
(1685-89) i Mikołaj Narmunth (1690-
97). W latach 1680-1686 ksiądz Adam
Adamandy Kochański (1631-1700)
występuje wśród personelu kolegium
jako profesor matematyki. Wykładał ją
dla studentów świeckich w ramach
drugiego roku filozofii, ale jako od-
dzielny przedmiot. Jest on znany tak-
że jako projektant zegara słonecznego
na ogrodowej fasadzie Pałacu Wila-
nowskiego (istnieje do dzisiaj).

M aterialną podstawą dzia-
łalności szkół jezuickich
stanowiły dobra ofiaro-

wane przez króla Jana Kazimierza:
Białołęka i Nieporęt oraz Pawła Tete-
rę, starostę bracławskiego- dobra Wy-
sock ze wsiami: Milacz, Ozery, Pod-
wysocze, Rzeczyca, Tłumień, Udrycj
i Zadyn. W 1677 r. biskup chełmiński
Stanisław Święcicki ufundował czte-
roletni kurs teologii, zapisując na ten
cel 40 tys. złotych polskich na do-
brach Naborów i Trąbki, następnie
przeniesione na dobra Pilaszkowo,
Pogroszowo i Święcie. W 1694 r. za
sumy otrzymane   z uposażenia za-
mkniętego kolegium w Myszy oraz
środków biskupa Stanisława Świę-
cickiego zakupiono dobra Czerni-
chów i Zankiewicze.  W 1718 r. bi-
skup płocki Ludwik Załuski zapisał
na budowę gmachu szkolnego do-
bra: Okęcie, Raków i Zbarż. Do upo-
sażenia kolegium należały nadto (w
różnych okresach) następujące ma-
jątki: Boszew, Brzeziny, Dęblin, Gnoj-

no, Kobyłka, Kołki, Leżenie, Łaźnie-
wo, Podgórze, Praga, Psary, Pułków,
Wężynce i Wolica.

Wczasach saskich jezuici do-
konali przebudowy kom-
pleksu swoich budynków

po zachodniej stronie ulicy Jezuickiej
(nr 3/5), a ponadto w 1692 scalili i
przebudowali dwie kamienice po prze-
ciwnej stronie ulicy, pozyskane odpo-
wiednio w 1667 i 1676. Po dokupieniu
trzeciej kamienicy dokonano w l. 1722-
27 kolejnej przebudowy, połączenia i
ujednolicenia wg proj. Karola Baya,
tworząc gmach Gimnazjum Zaluscia-
num (ul. Jezuicka 4, nr hip. 73). Szko-
ła zajmowała dużą działkę ciągnącą
się od Jezuickiej do Brzozowej, przy
której powstał drugi okazały budynek,
obecnie o nieco klasycyzującym wy-
stroju. Tak więc w XVIII w. przy ul. Je-
zuickiej istniały dwa kompleksy bu-
dynków szkolnych: po zachodniej stro-
nie (ul. Jezuicka 1/3/5) – kolegium;
po wschodniej (ul. Jezuicka 4) – gim-
nazjum.

Gymnasium Zaluscianum by-
ło fundacją Ludwika Bartło-
mieja Załuskiego – biskupa

płockiego oraz Andrzeja Załuskiego –
biskupa krakowskiego i kanclerza wiel-
kiego koronnego.  W 1729 r. jezuici
zaczęli nazywać swoją szkołę: Archi-

gimnasium Societatis Jezus, czego za-
bronił im jednak nuncjusz.

K ompleks budynków tworzą-
cych Gimnazjum Zaluscia-
num jest jednym z najważ-

niejszych w historii warszawskiego
szkolnictwa średniego. Budynki, cho-
ciaż pierwotnie nie zostały wzniesione
z przeznaczeniem na szkołę, to jed-
nak w trakcie adaptacji w I połowie
XVIII w. uzyskały formę obiektu przy-
stosowanego przez architekta do ta-
kich celów (przynajmniej według ów-
czesnych standardów). Znaczenie bu-
dynku wzrosło w 1773 r., tj. po roz-
wiązaniu zakonu jezuitów, a następnie
przejęciu budynku przez Komisję Edu-
kacji Narodowej  i urządzeniu w nim
Szkoły Wydziałowej Warszawskiej.  W
czasach Księstwa Warszawskiego w
budynku przy ul. Jezuickiej 4 ulokowa-
no Szkołę Lekarską, przekształconą
później  w Wydział Lekarski UW. Od
1836 r. mieścił się tam Instytut Położ-
niczy i Szkoła Akuszerek,    a następnie
– do 1866 r. – Seminarium Duchowne.
Od 1866 r. do 1914 r. w budynku tym
miała swoją siedzibę Warszawska
Szkoła Realna, a po I wojnie – Mu-
zeum Pedagogiczne.  W latach 1907-
1909 budynek przeszedł gruntowna
przebudowę według projektu archi-
tekta Tołwińskiego. Po odbudowie ze
zniszczeń II wojny światowej w bu-
dynku mieściło się m. in. Studium Na-
uczycielskie.

K ompleks ten przez około
dwieście lat służył celom edu-
kacyjnym, a także obecnie

należy do resortu edukacji, chociaż
nie służy już celom dydaktycznym.
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Jak się ostatecznie okazało, oglądanie wyścigów Formuły1 w
Polsce w tym roku zostało mocno utrudnione. Z relacjonowa-
nia tych wydarzeń wycofała się telewizja „Polsat”, a miłośnicy
F1 muszą uciekać się do poszukiwań w zagranicznych kana-
łach płatnych pakietów sieci kablowych. Są też możliwości śle-
dzenia klasyfikacji, a nawet relacji TV, za pośrednictwem apli-
kacji na urządzenia mobilne, ale przynajmniej dla mnie to już
nie to samo...

Powracam do tematyki Formuły1, która niejednokrotnie gościła na łamach MOTO-PASSY,
nie bez przyczyny. Nie będę ukrywał, że brakuję mi bardzo weekendowych relacji z treningów
oraz niedzielnych wyścigów F1, które mniej więcej dwadzieścia razy w roku, w ciągu wielu ostat-
nich lat, przyciągały mnie przed telewizor. Biorąc pod uwagę fakt, że nie spędzam przed nim
wiele czasu, czułem się całkowicie rozgrzeszony. Poza niewątpliwymi, dla mnie, sportowymi
walorami tej dyscypliny, z wyścigowych relacji czerpałem sporą dawkę wiedzy na temat samej
Formuły1, jak i wielu innych ciekawostek związanych z życiem i funkcjonowaniem tak zwa-
nego padoku. Niewątpliwą „wartością dodaną” relacji polskiego studia F1 były też osoby je pro-
wadzące, jak i goście zapraszani do studia. Redaktorzy Zientarski oraz Borowczyk to dla mnie
skarbnice wiedzy o sportach motorowych, których zawsze z przyjemnością słucham.

Moje zainteresowania Formułą1 pochodzą z czasów znacznie odleglejszych niż starty Ro-
berta Kubicy, ale przyznam, że właśnie za jego czasów regularne oglądanie wyścigów stało się
w moim życiu zasadą. Ta domowa tradycja nie skończyła się po wypadku Roberta i do końca
ubiegłego sezony byłem niezawodnym „uczestnikiem” niedzielnych transmisji, niejednokrot-
nie wspominając o tym Czytelnikom MOTO-PASSY. Mój obecny zawód jest tym większy, gdyż
liczyłem, że telewizja „POLSAT” i w tym roku, w ostatniej chwili, podejmie się relacjonowania
wyścigów, pamiętam bowiem, trwające do ostatniej chwili negocjowanie warunków transmi-
sji w ubiegłym roku. Przy tej okazji liczyłem na dawkę dodatkowych wiadomości z miejskich
torów zmagań elektrycznych bolidów nowej Formuły E, a nawet na informacje o mających wy-
startować już na jesieni tego roku zawodów supersamochodów sterowanych sztuczną inteli-
gencją – Roborace. Pierwszy wyścig dwudziestu identycznych, w pełni autonomicznych boli-
dów przyszłości ma się odbyć już we wrześniu w Montrealu! W jednym z ostatnich felietonów
wspominałem już o tym fenomenalnym pomyśle, ale im bliżej inauguracji nowej dyscypliny,
emocji z tym związanych u mnie coraz więcej. 

Nasza przyszłość z pewnością ściśle związana będzie z pojazdami autonomicznymi. Pra-
ce badawcze nad tego typu pojazdami trwają od wielu lat w centrach projektowych wielu
koncernów, nie tylko motoryzacyjnych. Zapoznając się ze specyfikacją wyposażenia bolidów
„Roborace”, odnajduję wiele systemów wspomagających kierowców, w autach już dziś jeż-
dżących, również po polskich drogach. Wspominam o tym nie bez przyczyny. Wszyscy ma-
my bowiem świadomość, że wszelkie nowinki techniczne, wprowadzane w seryjnych samo-
chodach, przechodzą wcześniej swoje testy właśnie w samochodach sportowych. Nietrud-
no więc się domyślić, w co będą wyposażane samochody najbliższej przyszłości. Z pewno-
ścią, w ekspansji popularnych samochodów autonomicznych nie pomoże superszybka
sztuczna inteligencja Drive PX2, dostarczana do bolidów Roborace przez firmę Nvidia, któ-
ra potrafi wykonać 24 biliony obliczeń w ciągu sekundy! Z pewnością pierwsze seryjne sa-
mochody autonomiczne nie będą też podróżowały z prędkościami dochodzącymi do 300
km/h. Już dziś jednak testowane, samodzielnie poruszające się auta, wyposażane są w sys-
temy GPS, radary, LiDAR’y oraz systemy kamer, podobne do tych instalowanych na pokła-
dach autonomicznych bolidów „Roborace”.

Jestem przekonany, że wyścigowe sukcesy bolidów autonomicznych spowodują ogromne
przyspieszenie w trwającym już od wielu lat procesie badań i dostosowywania do „samo-
dzielnej egzystencji” samochodów naszej najbliższej przyszłości. Już dziś wiemy też, że wiele
ze stosowanych w nich systemów, np. te odpowiedzialne za automatyczne hamowania po wy-
kryciu przeszkody na kursie kolizyjnym, wejdzie wkrótce do seryjnego wyposażenia „nor-
malnych” samochodów. Jak to zwykle bywa, najpierw będzie to miało miejsce w Stanach
Zjednoczonych, gdzie już w roku 2018., żaden samochód osobowy nie uzyska pięciu gwiaz-
dek w teście bezpieczeństwa, jeśli nie będzie wyposażony w taki „automatyczny hamulec”. Od
roku 2022., w podobny system mają być obowiązkowo wyposażane wszystkie samochody sprze-
dawane w USA. W Europie nie zapadły jeszcze podobne decyzje, ale możemy być pewni, że
to tylko kwestia czasu, najbliższego...

Dziś nie wyobrażam sobie podróżowania automatycznym i autonomicznym samochodem.
Wciąż czerpię nieskrywaną satysfakcję z osobistego decydowania o tym, dokąd, w jakim tem-
pie i którędy pojadę. Życie pokazuje jednak, że rzeczy niewyobrażalne, coraz szybciej i częściej
stają się w ostatnich latach naszą codziennością. Czy tak będzie również z polskimi samocho-
dami przyszłości? Z pewnością najbliższe lata przyniosą na to odpowiedź. Jeśli wówczas ist-
nieć będzie „Passa” z rubryką MOTO, a w niej moje felietony, z pewnością do tematów tych bę-
dę niejednokrotnie powracać...
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Przyszłość motoryzacji...

Roborace Wśród tych, którzy rządzą dziś Polską, pojawiały się liczne glosy
sprzeciwu wobec patologii, które w czasach rządów PO/PSL osią-
gnęły apogeum. Partie te „firmowały” korupcję, nepotyzm i dawa-

ły zielone światło dla afer na niespotykaną skalę (w większości dotąd nieroz-
liczonych). Było to zjawisko szczególnie demoralizujące z punktu widzenia większości społe-
czeństwa, które widziało bezkarność ludzi ówczesnej władzy. Na taką pobłażliwość sądów, jak
wobec aferzystów, nie mógł liczyć żaden przeciętny obywatel.

O ile głosy ówczesnej opozycji potępiające traktowanie władzy jako sposobu na „napełnianie
własnych kieszeni” były uzasadnione, o tyle dzisiejsze krytykowanie „w czambuł” obecnej eki-
py ze strony opozycji, a właściwie nieprzerwany jej atak – to tylko bełkot i wyraz bezsilności gru-
py „zaKODowanych”, odsuniętych przez polskich obywateli. Atak ten jest niezrozumiały dla prze-
ciętnego obywatela i wydaje się próbą wprowadzania opinii publicznej w błąd. Dotyczy to za-
równo tzw. sporów o Trybunał Konstytucyjny, jak i rzekomego łamania konstytucji przez obec-
ny rząd. Formułowane przez dzisiejszą opozycję tezy nie mają potwierdzenia w faktach, a jeśli
fakty w oczywisty sposób im przeczą, sprawcy bełkotu starają się je zakrzyczeć i zagłuszyć
przy pomocy gwizdów i hałasu na ulicach. 

Brak rzeczowych argumentów zastępują pustymi sloganami, obnoszonymi na swoich sztan-
darach. Co więcej, używają do tego języka zapożyczonego z niechlubnych tradycji komunistycz-
nych, jak miało to miejsce podczas ostatniego pochodu tzw. „obrońców demokracji”. Spaceru-
jący ulicami „zaKODowani” z dumą prezentowali wymalowane na transparentach hasła w ro-
dzaju – „Jarek na Madagaskar”. Ich autorzy są zapewne świadomi, że ich polityczni poprzed-
nicy, (w czasach, kiedy sprawowali niepodzielnie władzę) wykrzykiwali podobne hasła jak: „Ży-
dzi na Madagaskar i do Syjonu”. A bardziej „światli” nawet do „Syjamu”, bo jak wiadomo, dys-
ponowali rozległą wiedzą geograficzną. Jak widać te tradycje znajdują godnych naśladowców
wśród „zaKODowanych”. 

J ęzyk „zaKODowanych” to język nienawiści. „Wysłać PiS do Oświęcimia i wytruć” –
nawołuje jedna z uczestniczek marszu KOD.  Spacerujące po ulicach grupki rzeko-
mych obrońców demokracji kierują się wyłącznie negatywną narracją. Wznoszą ha-

sła przeciwko komuś lub czemuś, bo tak są instruowani przez organizatorów, często nie ro-
zumiejąc nawet ich znaczenia. Szkodzą społeczeństwu, kierują swe najgorsze emocje prze-
ciwko innym. Nie łączy ich żaden program, a jedynie nienawiść do tych, których obarczają
winą za swą przegraną w demokratycznych wyborach i nadzieja na odzyskania utraco-
nych wpływów. Liczą na powrót do przysłowiowego koryta. W znany tylko sobie sposób wy-
liczyli, że w ostatnich wyborach zdobyli 81% głosów. I z takimi wynikami na transparentach
paradują po ulicach. 

Czy z czymś takim warto polemizować? Z pewnością nie, jednak trzeba uświadamiać spo-
łeczeństwu, jakie zagrożenie ludzie ci stwarzają dla demokratycznego ładu Polski. Nie chcą i

nie potrafią być opozycją konstruk-
tywną, bo do tego potrzebna jest ja-
kaś wspólna idea, program, a żad-
nej z tych rzeczy u „zaKODdowa-
nych” nie ma. 

Nie potrafią oni zdefiniować, co
jest polskim interesem narodo-
wym, bo mają własne, partyku-
larne interesy, często sprzeczne z

interesem Polski. Ich liderom brak podstawowej wiedzy o Polsce i jej historii. Aby się o tym
przekonać, wystarczy posłuchać publicznych wypowiedzi Ryszarda Petru przekonującego
Polaków o potrzebie obrony Konstytucji z 3 maja. Dlaczego akurat tej konstytucji? – Bo zda-
niem guru rzekomych obrońców demokracji, właśnie ta konstytucja jest dobra. Ma przecież
225 lat. 

– „Nasza Konstytucja ma już 225 lat – stwierdził guru. – Druga na świecie, pierwsza w Euro-
pie. Trzyma się świetnie, choć PiS uparł się, by właśnie przeszła przymusowy lifting” – dodaje
guru na Facebooku. – „Wierzę, że mimo przejściowych niedogodności będzie nas chronić przez
kolejne stulecia” – wyjaśnia na koniec lider obrońców demokracji. 

Z pewnością jego „wyznawcy” też w to wierzą…
Nawet gdyby im powiedzieć, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez

Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku, z pewnością by nie uwierzyli. Racja musi być
po ich stronie. 

N o cóż, pogratulować wiary i wiedzy o konstytucji, której bronią tak zaciekle i z takim
oddaniem. Gotowi są nawet spacerować po ulicach wykrzykując swoje „prawdy”, za-
miast grillować gdzieś na działce. Godne podziwu poświęcenie i determinacja. 

Czy pozostałych „obrońców demokracji” nie dziwi nagła „obrona” konstytucji sprzed 225
lat? Najwidoczniej nie. Każde hasło jest dobre, gdy chodzi o utracone stołki i „kasę”. Przecież
nie chodzi tu o żadną konstytucję, nawet gdyby była sprzed tysiąca lat. Wykrzykują więc ko-
lejne hasła.

– Trzeba odsunąć PiS od władzy – wołają. No cóż… Trzeba przyznać, że to ambitny program.
I nowoczesny, jak całe to grono „zaKODowanych”. 

A może resztę społeczeństwa zastanowi fakt, że człowiek występujący w naszym parlamen-
cie nawołuje do obrony czegoś, o czym nie ma zielonego pojęcia? Że odwołuje się do dokumen-
tu, którego nigdy nie czytał. Czy nie niepokoi Polaków, że ludzie z przegranych ugrupowań, ta-
kich jak PO/PSL, razem z KOD powtarzają jak mantrę straszne wieści o zakusach PiS na kon-
stytucję i o zamachu na nią, nie wiedząc w ogóle o czym mówią? Może więc należy zadać in-
ne pytanie – dlaczego to robią? O co im chodzi? 

Odpowiedź nasuwa się sama – „zaKODowanym” chodzi o pieniądze, o utracone wpływy, o
próbę uniknięcia kary za afery i przestępstwa dokonywane przez nich, kiedy byli u władzy i czu-
li się bezkarnie. Czy tym rozpaczliwym rzutem na taśmę mogą jeszcze coś wygrać? Czy uda im
się to bez  żadnego programu politycznego? Czy zdołają tak zantagonizować Polaków, by po-
wrócić, mając takich liderów? Zobaczymy. 

Ryszard Petru, prezes Nowoczesnej, już nie raz dostarczał powodów do kpin na swój temat.
Swoją niewiedzę zastępuje jakąś dziwną „historią alternatywną”. Nie wiadomo, skąd taki talent
do konfabulacji u człowieka zajmującego się wcześniej ekonomią? Widać Petru doszedł do wnio-
sku, że skoro można prowadzić kreatywnie księgowość, to tak samo można podchodzić do hi-
storii. Przecież „nie matura, lecz chęć szczera czyni z kogoś oficera”. Wystarczy mieć tupet. Gu-
ru „zaKODowanych” postępuje zgodnie z ta zasadą. Przekonuje nas, że zamach majowy był w
1935 roku, czyli w roku śmierci Józefa Piłsudskiego, że Cesarstwo Rzymskie upadło w szczy-
cie swojej potęgi. Twierdzi też, że Sejm Niemy nie był „niemy”, ale „głuchy” etc. Widocznie sam
guru jest głuchy na wiedzę. Ale przecież nie wiedza się liczy, lecz umiejętność przekonywania
przez niego swoich wyznawców. W tym przypadku KOD, PO/PSL i niedobitków lewicy, wciąż
liczących na powrót do władzy. 

N a szczęście społeczeństwo w swojej zbiorowej mądrości dostrzegło w ich działa-
niach fałsz. Już nie wystarczy krzyczeć – Hura! Trzeba bronić demokracji! My, Po-
lacy, wiemy że trzeba, ale nie pozwolimy jej zawłaszczyć „nieukom”. Cieszmy się

zatem wolnością obywatelską i nie pozwólmy nikomu jej nam odebrać. W swojej wielolet-
niej historii nasz kraj przeżywał chwile chwały i chwile bardzo złe. Pomimo wszystko jed-
nak nie zginął. 

Jako naród wielokrotnie sięgaliśmy po żart, po celną ripostę albo dowcip. Pozwalały nam one
przetrwać wojny. Były groźniejsze dla okupantów niż kule. Dlatego i tym razem warto użyć tej
„broni” i parafrazując stary dowcip o Uczcie Baltazara, powiedzieć – „Wy „zaKODowani” nie uczta
nas demokracji. Sami się uczta”.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Łączy ich nienawiść…

„Dzisiejsze krytykowanie „w
czambuł” obecnej ekipy ze
strony opozycji,  a właściwie
nieprzerwany jej atak – to tyl-
ko bełkot i  wyraz bezsilności”
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Piszemy do pani prezydent, a otrzymujemy opinię jej rzecznika

Ciąg dalszy sporu o Narbutta 60
Przez dwa lata stołeczny ratusz
nie reagował na nasze pisma w
sprawie kontrowersyjnej repry-
watyzacji wartej miliony zło-
tych nieruchomości przy ul. Na-
rbutta 60 na Mokotowie. Aż tu
nagle, gdy rzecz zaczęły nagło-
śniać również inne media,
rzecznik prasowy Bartosz Mil-
czarczyk dał głos.

„Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia
27.04.2016r. Pana Redaktora Tadeusza
Porębskiego z Tygodnika Passa, w sprawie
nieruchomości warszawskiej położonej
przy ul. Narbutta 60 – uprzejmie wyja-
śniam, że:

1) W aktach przedmiotowej nierucho-
mości znajduje się uwierzytelniona ko-
pia z aktu notarialnego o nr rep. 27 z
1947r. (pozyskana z Archiwum Państwo-
wego w Warszawie) sporządzonego w
dniu 11 stycznia 1947 roku przez Zyg-
munta Anyżewskiego, Zastępcę Bronisła-
wa Czernica, Notariusza w Warszawie.
Przedmiotem w/w aktu jest umowa, na
podstawie której Marian Lewandowski i
Wanda Maria Alma zbyli na rzecz Jerze-
go Radoszewskiego położoną przy ul. Na-
rbutta działkę gruntu nr 4 o powierzch-
ni 388,79 m2 z nieruchomości „Kolonia
Mokotów Nr 1, 2, 3”.

2) Z informacji zawartej w piśmie z
dnia 14 kwietnia 2016 roku Zastępcy Dy-
rektora Departamentu Zawodów Praw-
niczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Ministerstwa Sprawiedliwości nie wyni-
ka, że w/w akt notarialny z dnia 11 stycz-
nia 1947 roku został sporządzony przez
osobę nieuprawnioną. Stwierdzono w
nim jedynie, że w zasobach Ministerstwa
Sprawiedliwości nie odnaleziono akt oso-
bowych Zygmunta Anyżewskiego, nie jest
zatem możliwe ustalenie, jaką funkcję
pełnił oraz potwierdzenie, czy w styczniu
1947 roku posiadał uprawnienia do „spo-
rządzania aktów notarialnych”. Pismo
to potwierdza jednocześnie, że obowiązu-
jące wówczas rozporządzenie Prezyden-
ta Rzeczypospolitej z dnia 27 październi-
ka 1933 roku - prawo o notariacie prze-
widywało możliwość dokonania przez
notariusza czynności poza kancelarią no-
tarialną. W piśmie wskazano również,
że w przypadkach nagłych - jeżeli nota-
riusz nie mógł pełnić swych obowiązków
- maksymalnie w ciągu 3 dni, sam wyzna-
czał swojego zastępcę spośród asesorów
notarialnych okręgu sądu apelacyjnego.
Jeżeli Zygmunt Anyżewski w myśl powo-
łanej regulacji, został wyznaczony za-

stępcą notariusza Bronisława Czernica,
mógł również w trybie art. 19 § 2 cyt.
rozporządzenia dokonać czynności po-
za kancelarią notarialną.

3) Autentyczność w/w aktu notarial-
nego była przedmiotem postępowania
prowadzonego przez Prokuraturę Rejo-
nową Warszawa-Śródmieście Północ. W
postanowieniu o umorzeniu śledztwa
stwierdzono bezsprzecznie, że akt nota-
rialny z dnia 11 stycznia 1947 roku „zło-
żony przez Jerzego Radoszewskiego wraz
z wnioskiem o przyznanie prawa wła-
sności czasowej do gruntu nieruchomości
warszawskiej położonej przy ul. Narbut-
ta 60, ozn. hip. Kolonia Mokotów 1,2,3
– działka nr 4 jest autentyczny”, a tym sa-
mym „nabycie przez Jerzego Radoszew-
skiego od Mariana i Wandy Lewandow-
skich działki nr 4 i związanych z nią rosz-
czeń było prawnie skuteczne”. Dlatego
też „decyzja nr 197/GK/DW/2014 z dnia
26 maja 2014 roku jest ostatecznie pra-
widłowa i skierowana do właściwych
stron, a co za tym idzie, zarówno w inte-
resie publicznym, jak i prawnym nie do-
szło do powstania realnej szkody”.

4) Pisma kierowane przez Tygodnik
Passa do Prezydenta m. st. Warszawy,
informujące o nieprawidłowościach przy
wydaniu w/w decyzji zawierały kopię
doniesienia do Prokuratury Rejonowej
Warszawa-Mokotów o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa polegającego na
rażącym niedopełnieniu obowiązków
służbowych i działanie na szkodę intere-
su publicznego. Dlatego też, zasadne jest
poczekanie na wynik śledztwa przepro-
wadzonego przez Prokuraturę. W dniu 9
maja br. Biuro Gospodarki Nieruchomo-
ściami ponownie przesłało akta sprawy
do Prokuratury Rejonowej Warszawa
Ochota.

W tym miejscu należy też wskazać, że
wykonanie decyzji nr 197/GK/DW/2014
zostało wstrzymane. Do dnia dzisiejsze-
go budynek przy ul. Narbutta 60 nie zo-
stał sprzedany spadkobiercom dawnych
właścicieli oraz nie podpisano aktu nota-
rialnego umowy ustanowienia prawa
użytkowania wieczystego. 

5) Prawidłowość postępowania pra-
cowników Urzędu m. st. Warszawy była
przedmiotem oceny Komendy Rejono-
wej Policji Warszawa II, Prokuratury Re-
jonowej Warszawa Mokotów oraz Pro-
kuratury Rejonowej Warszawa-Śródm-
ieście Północ.

Postanowieniem z dnia 18 września
2015 r. Prokuratura Rejonowa Warsza-
wa-Śródmieście Północ umorzyła śledz-
two w sprawie niedopełnienia obowiąz-

ków przez p.o. zastępcy dyrektora Biura
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
m.st. Warszawy w zakresie podjęcia
wszelkich czynności niezbędnych do wy-
jaśnienia stanu faktycznego nierucho-
mości warszawskiej położonej przy ul.
Narbutta 60 przy wydaniu decyzji nr
197/GK/DW/2014. 

W piśmie z dnia 4 listopada 2015 r.
zostały także złożone w tej sprawie wyja-
śnienia Wojewodzie Mazowieckiemu.

W związku z powyższym stanowisko
Pana Redaktora Tadeusza Porębskiego o
braku nadzoru oraz lekceważeniu głosu
obywateli i krytyki prasowej nie znajdu-
je potwierdzenia. Nie zachodzą także
przesłanki do uznania działań Urzędu
m. st. Warszawy za naruszające prawo.

Z  p o w a ż a n i e m ,
B a r t o s z  M i l c z a r c z y k

R z e c z n i k  p r a s o w y
U r z ą d  m .  s t .  W a r s z a w y ”

OODD RREEDDAAKKCCJJII:: E-mail przesłany do
naszej redakcji przez rzecznika prezy-
dent Warszawy nie wnosi do sprawy

nic nowego. Poza tym, nie prosiłem o
stanowisko rzecznika, tylko o stanowi-
sko prezydent Hanny Gronkiewicz -
Waltz, w imieniu której BGN wydało
decyzję nr 197/GK/DW/2014. Pragnę
przez to powiedzieć, że stanowisko pa-
na Bartosza Milczarczyka w tej spra-
wie średnio mnie interesuje. Jak widać,
do urzędników z Pl. Bankowego 3/5
nadal nie dociera, że: 

– po pierwsze, jeśli w zasobach MS
nie ma teczki osobowej Zygmunta
Anyżewskiego, nie ma go także w gro-
nie sądowych asesorów z tamtego
okresu, a tylko z tego grona notariusz
mógł wybierać swego zastępcę. Nad-
to, czego pan rzecznik nie doczytał,
przed umocowaniem zastępcy nota-
riusz miał wynikający z ustawy OBO-
WIĄZEK poinformowania o tym fak-
cie prezesa sądu i Rady Notarialnej.
Czy jest zatem możliwe, by zginęły
wszystkie, dosłownie wszystkie ślady
po działalności rzekomego zastępcy
o nazwisku Anyżewski? 

– po drugie, moje zarzuty o braku
nadzoru oraz lekceważeniu głosu

obywateli i krytyki prasowej przez
prezydent Warszawy mają oparcie w
faktach (4 pisma z prośbą o wstrzy-
manie wykonania decyzji i ponowne
rzetelne zbadanie sprawy, na które
do dzisiaj nie otrzymałem odpowie-
dzi). Dopiero nagłośnienie sprawy w
gazetach i w radio skłoniły panią pre-
zydent, by po prawie dwóch latach
poleciła swemu rzecznikowi odnieść
się – w sposób bardzo mętny – do mo-
ich zarzutów. 

– po trzecie, pan rzecznik gęsto cy-
tuje treść decyzji, ale słowem nie ko-
mentuje wytykanego przeze mnie ewi-
dentnego błędu w postaci stwierdze-
nia: “na podstawie aktu notarialnego
zeznanego w kancelarii notariusza
Bronisława Czernica”. To zapis nie-
zgodny ze stanem faktycznym, bo-
wiem z inkryminowanego aktu nota-
rialnego wynika niezbicie, że ten, za
przeproszeniem, dokument nie został
zeznany w kancelarii notarialnej, lecz
poza nią, w gruzach zrujnowanego bu-
dynku Narbutta 58. 

– po czwarte wreszcie. To, że proku-
ratura umorzyła śledztwo w sprawie
niedopełnienia obowiązków przez wi-
cedyrektora BGN Jerzego Mrygonia
niewiele znaczy, bowiem umorzone
postępowanie zawsze można ponow-
nie podjąć. I tak może się wydarzyć,
bowiem 3 czerwca w Sądzie Rejono-
wym przy ul. Ogrodowej sędzia po-
chyli się nad zażaleniem dwojga lo-
katorów budynku Narbutta 60, któ-
rzy zaskarżyli postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa. Ja ze swej strony, ja-
ko dziennikarz broniący publicznego
dobra, nadal oczekuję od profesor pra-
wa, a jednocześnie prezydentki miasta
Hanny Gronkiewicz-Waltz meryto-
rycznej odpowiedzi na całą masę wąt-
pliwości związanych z tą pełną nie-
wiadomych sprawą. Nadmieniam, że
wspólnie z dwoma lokatorami budyn-
ku Narbutta 60 wykonaliśmy gigan-
tyczna pracę detektywistyczną, ma-
jącą na celu dojście do prawdy i ewen-
tualne potwierdzenie autentyczności
aktu notarialnego ze stycznia 1947 ro-
ku, jak również znalezienie dowodów
na istnienie w przestrzeni sądowni-
czej i notarialnej osoby o nazwisku
Zygmunt Anyżewski. Tę pracę powi-
nien wykonać – przed wydaniem de-
cyzji “zwrotowej” – dyrektor Jerzy
Mrygoń, ponieważ obliguje go do te-
go m. in. zapis art. 75§1oraz 77§1 kpa
(“Organ administracji publicznej jest
obowiązany w sposób wyczerpujący
zebrać i rozpatrzyć cały materiał do-
wodowy”).

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

„Ścieżka dla Jeziorka
Czerniakowskiego” to
projekt zrealizowany w
ramach pierwszej edycji
budżetu partycypacyjne-
go. Autorem projektu był
Przemysław Pasek, prezes
fundacji Ja Wisła, która
zwyciężyła w konkursie
dotacyjnym i była wyko-
nawcą projektu. 

Przemysław Pasek, wspólnie z
prezesem Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego Miasto-Ogród
Sadyba, Jerzym Piaseckim oraz
burmistrzem dzielnicy Moko-
tów, Bogdanem Olesińskim uro-
czyście otworzyli ścieżkę dla
mieszkańców. 

Jeziorko Czerniakowskie to
największy w Warszawie natu-
ralny zbiornik wodny będący re-
zerwatem przyrody. Dzięki usta-
wieniu 48 tablic edukacyjnych
spacerowicze mogą dowiedzieć
się o najcenniejszych warto-
ściach kulturowych i przyrodni-
czych jeziorka. 

Na projekt ścieżki głosowało
niemal 1200 osób i był to drugi
wynik w tym rejonie. Fundacja
Ja Wisła we współpracy z licz-
nymi wolontariuszami i miesz-
kańcami pracowała nad rewita-
lizacją terenu i stworzeniem
atrakcyjnego miejsca wypoczyn-
ku. Nadzór merytoryczny nad
projektem sprawował Urząd
Dzielnicy Mokotów. Pomysł
ścieżki edukacyjnej tak bardzo
spodobał się mieszkańcom, że
w drugiej edycji budżetu party-
cypacyjnego także na niego za-
głosowali. W tym roku można
się zatem spodziewać m. in. bu-
dowy drewnianych mostków,
wiatek wypoczynkowych, rewi-
talizacji plaży, nasadzenia
wierzb, prowadzenia cyklu za-
jęć edukacyjnych, w tym zajęć
kajakowych oraz powołania
„straży” Jeziorka Czerniakow-
skiego.

Dotychczas, w ramach projek-
tu „Ścieżka dla Jeziorka Czer-
niakowskiego” udało się:

– uprzątnąć teren rezerwatu i
wywieźć ponad 170 ton odpa-
dów (w tym zlikwidowano 7 po-
gorzelisk),·

– wytyczyć i oznakować przebieg
ścieżki w terenie długości 4,5 km·

– wykonać 48 tablic informa-
cyjnych,·

– zakupić i zainstalować 10 tablic
z nazwą rezerwatu ora zakupić i
zainstalować znaki drogowe „Je-
ziorko Czerniakowskie” na moście,· 

– wykonać i zainstalować ław-
ki (12 szt.) oraz kosze na odpa-
dy (17 szt.),·

– rozstawić i serwisować dwie
toalety przenośne,· opracować
i wydrukować 4000 map z prze-
biegiem ścieżki,·

– przygotować i aktualizować
stronę internetową www.jezior-
koczerniakowskie.pl,·

– patrolować teren rezerwa-
tu przez „strażnika jeziorka”, co
przyczyniło się do utrzymania
porządku,·

– przeprowadzić 50 tereno-
wych zajęć edukacyjnych dla

dzieci, młodzieży i seniorów, w
tym 20 lekcji w formie rejsów
łódkami.

Specjalne podziękowania na-
leżą się także Brygadzie Czer-

niakowskiej, która pomogła w
uprzątnięciu terenu oraz wywo-
zie ponad 170 ton odpadów.

Dla tych, którzy planują wy-
brać się nad Jeziorko Czernia-

kowskie, polecamy zapoznanie
się z mapką terenu, przygotowa-
ną specjalnie na potrzeby pro-
jektu http://jeziorkoczerniakow-
skie.pl/. M C B

Otwarcie ścieżki edukacyjnej, uporządkowanie terenu

Jeziorko Czerniakowskie z atrakcjami
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Stany Zjednoczone mają największą i najlepiej uzbrojoną armię świata. Za
pomocą rozmieszczonych na orbicie okołoziemskiej satelitów i ponad 600
rozsianych na całym globie baz wojskowych wyposażonych w najnowsze

technologie służące podsłuchowi oraz obserwacji Biały Dom i Pentagon mogą kon-
trolować praktycznie wszystkich – europejskich i bliskowschodnich partnerów, jak
również swoich najgroźniejszych przeciwników politycznych – Rosję i Chiny. Jednak przykłady Ku-
by, Wietnamu, Afganistanu czy Iraku mogą świadczyć o tym, że Stany to militarny kolos z niewiel-
ką siłą rażenia, jak idzie o wojnę środkami konwencjonalnymi. Główna siła USA to broń jądrowa.
Ale na tym polu naprzeciwko stoi Rosja dysponująca wcale nie mniejszym i mniej nowoczesnym ar-
senałem jądrowym. W ten sposób dwaj światowi giganci trzymają się w szachu, a dobrą stroną te-
go klinczu jest to, że od 70 lat ludzkość nie zaznała globalnej wojny. 

Dążenie USA do światowej dominacji datuje się od 1918 roku, czyli od zakończenia I wojny
światowej, konfliktu właściwie europejskiego, w którym po raz pierwszy tak daleko od ojczyzny wzię-
ła udział amerykańska armia. Przez 100 lat udało się Amerykanom osiągnąć status głównego świa-
towego kontrolera. Dzisiaj Stany kontrolują światowy przemysł, ceny ropy naftowej rozliczenia fi-
nansowe na świecie, główne szlaki transportowe, poprzez dolara światowy handel, jak również w
praktyce całość systemów bankowych i monetarnych. Globalny kryzys finansów w 2008 r. i brak
winnych tego kataklizmu świadczą o tym, iż mocarstwem zza oceanu rządzą nie politycy z Białe-
go  Domu, lecz ludzie z Wall Street. Nie wolno zapominać, że USA już po raz drugi wpędzają świat
w finansowy chaos (po raz pierwszy w 1929). 

Jankesi to zresztą najwyższej próby specjaliści od wprowadzania chaosu. Tworzą go wszędzie –
w Ameryce Południowej wspierając wojskowe pucze, na Kubie próbując zbrojnie obalić rząd Castro,
na Bliskim Wschodzie wywołując zbrojne konflikty w Afganistanie, Iraku, w Egipcie, Libii, a na do-
datek w byłej Jugosławii i nawet na małej wysepce Grenada. Po kilku spektakularnych porażkach
(Kuba, Wietnam, Afganistan, Irak) Stany wyraźnie odchodzą od zdobywania dominacji za pomo-
cą podbojów militarnych – wolą chaos, z którego jest o wiele łatwiej i taniej czerpać korzyści. Kie-
dy poddać analizie obozy rządzące i społeczeństwa USA, Rosji oraz Chin, coraz wyraźniej widać,
że Stanami rządzą bankierzy, zwani przez analityków Księgowymi. W Rosji i w Chinach jest na od-
wrót – tymi państwami rządzą rasowi politycy.

WPolsce dużo mówi się o podziałach społeczeństwa na dwie wrogie sobie grupy – pisow-
ską i liberalną. Analitycy widzą w tym samo zło i faktycznie nie ma się z czego cieszyć.
Nie zauważają jednak, że w USA nastąpił chyba dużo większy podział, który moim zda-

niem jest owocem m. in. narastającego dążenia Stanów do światowej dominacji, co z roku na rok
przydaje temu państwu coraz większą liczbę wrogów, tym bardziej, że polityka amerykańska cał-
kowicie wymieszała się z wielkim biznesem. Podziały w społeczeństwie USA widać jak na dłoni na
przykładzie  tegorocznej kampanii wyborczej. Po raz pierwszy doszło do tego, że o fotel w Białym
Domu walczą kandydaci mający największy procent negatywnego elektoratu – Hillary Clinton jest
nie do przyjęcia na południu, Donald Trump zaś na wybrzeżu wschodnim. 

Do czego zmierzam? By zostać prezydentem USA, kandydat musi mieć otóż łatwy dostęp do me-
diów tzw. mainstreamu, czyli głównego nur-
tu. W Stanach znajdują się one w posiadaniu
takich firm jak Twenty First Century Fox (Fox
News), Time Warner Inc. (CNN) i National
Amusements Inc. (CBS), które są finansowa-
ne przez bankierów oraz fundusze inwesty-
cyjne z Wall Street. Dlatego w dzisiejszym spo-
łeczeństwie wyborca nie otrzymuje wiadomo-
ści przypadkowo. Czyjaś obecność lub nie-

obecność w mediach jest starannie zaplanowana. Carl Icahn, miliarder z Wall Street, publicznie
poparł Donalda Trumpa. Ten bliżej nieznany przeciętnemu zjadaczowi chleba i stroniący od me-
diów gość to prawdziwy rekin, który doprowadził do rezygnacji wielu dyrektorów wykonaw-
czych, zastępując ich ludźmi bardziej odpowiadającymi macherom z Wall Street. Jego kolejnym
celem jest Kongres. CNN podaje, że Icahn utworzył wart 150 milionów super PAC (Political Action
Committee) w celu przeprowadzenia zmian w Kongresie, zaś jego najważniejszym celem jest – uwa-
ga, uwaga! – reforma podatku dochodowego od osób prawnych. Prawnych, Szanowni Czytelni-
cy, a nie fizycznych, czyli amerykańskiego gminu. 

T rump otrzymał mocne poparcie również od kolejnego rekina – magnata prasowego Ru-
perta Murdocha (Fox and Newscorp). Wyborcy zdradzeni po raz kolejny przez wa-
szyngtoński establishment postawili na mówiącego ich językiem, charyzmatycznego, nie-

zależnego ich zdaniem od partyjnego aparatu miliardera, który uwiódł ich m. in. nadzieją wyj-
ścia z kryzysu. Dali się nabrać na rzekomą niezależność bogacza, który w porównaniu z konku-
rentami jawił im się czysty jak łza. Jednak im bliżej do mety, tym bardziej jego kryształowy wi-
zerunek niezależnego kandydata popada w ruinę. Jeszcze niedawno Trump bezlitośnie szydził
z senatora Cruza wytykając mu, że żona senatora pracuje dla globalnego banku Goldman Sachs,
w praktyce rządzącego światowymi finansami. Dzisiaj okazuje się, że nieskalany Donald powie-
rzył prowadzenie finansów swojej kampanii prezydenckiej niejakiemu Stevenowi Mnuchinowi,
jednej z najwybitniejszych hien na Wall Street, człowiekowi, który przez 17 lat pracował właśnie
dla Goldmana. Mnuchin jest Żydem i pracował również dla żydowskiego finansowego spekulan-
ta i globalisty George’a Sorosa.

Jakie będą USA pod rządami Donalda Trumpa? W świetle powyższego dość łatwo przewidzieć
rozwój wypadków. Ekipa przeprowadzającego społeczne reformy Obamy (m. in. powszechne
ubezpieczenie) zostanie wymieciona z Białego Domu. Władza finansistów, bankierów i ludzi kie-
rujących zbrojeniowym kompleksem wzrośnie stukrotnie. Księgowi u władzy jeszcze bardziej
zadbają o to, by pieniądze na zbrojenia płynęły coraz szerszym strumieniem. Ludzie ci nie ma-
ją żadnego innego projektu dla państwa, jak tylko pilnowanie, by strumień miliardów na ten cel,
na przykład na budowę wartego setki miliardów dolarów samolotu wielozadaniowego F-35, nig-
dy nie wysechł.

Słowem, nie należy spodziewać się Donalda Trumpa – prezydenta z gałązką oliwną w dłoni, lecz
eskalacji działań zbrojnych Waszyngtonu, choć Trump czujnie zaprzecza tego rodzaju pogłoskom,
postulując m. in. radykalne zmniejszenie kontyngentu wojskowego w Europie. Jednocześnie obie-
cuje masowe bombardowania “piekła” ISIS w Iraku.

N aprzeciwko chciwych Księgowych staną politycy – przebiegły i inteligentny prezydent Ro-
sji Władymir Putin oraz chińscy komuniści, którzy działają w dużym stopniu w oparciu
o idee, jak na przykład zagospodarowanie Arktyki, nowy Jedwabny Szlak łączący Chiny

z Europą drogą naziemną (a więc niepodlegającą kontroli USA), czy budowę wielkiego kanału w
Nikaragui, łączącego Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. To są pomysły wykraczające poza
czystą chciwość prezentowaną przez amerykańskich Księgowych. Czym zakończy się kolejne star-
cie potęg, jeśli w Owalnym Gabinecie zasiądzie Trump? Nie chciałbym przekonać się o tym na wła-
snej skórze. Trafnie ujęli to dziennikarze stacji CNN: “Po zaskakującym spektaklu, jaki Trump za-
oferował w ostatnich miesiącach Ameryce i światu, chyba nikt nie jest w stanie przewidzieć, czego
tak naprawdę można się po nim spodziewać”.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Odkrywanie Ameryki na nowo

„ By zostać prezydentem
USA , kandydat musi mieć
otóż łatwy dostęp do me-
diów tzw. mainstreamu,
czyli głównego nurtu”

Ciekaw jestem reakcji na NIE! Wobec wymowy tego marszu. Bardzo jestem
ciekaw takiej reakcji. Podpisanej imieniem i nazwiskiem. Dwieście tysię-
cy (wiem, byłem na tym placu 2 czerwca 1979, było tam wtedy 300 ty-

sięcy, odmienna trochę konfiguracja placu, w sobotę widoczne po bokach łysiny,
ale Krakowskie, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży – dwieście tysięcy było na gwint).

I co? Nic się nie stało? Panie i Panowie, którzy niczego w biografiach heroicznego nie macie, ale
dzisiaj tego HEROSA, Kaczyńskiego za jego odwagę wielbicie – co? Co powiecie? Nic się nie stało?
Komuniści i złodzieje? Aż tylu ich jest? To dlaczego Wy tacy smutni? Dlaczego palicie kukły? Skąd
wasza agresja?

Mają, tam w PiS, parlamentarną większość. 37% wyborców. To dużo. Akurat tyle, co miało
NSDAP zanim ostatecznie zniewoliło Niemców.

Mogą wszystko? 
A gdyby byli ludojadami i w demokratycznych wyborach, jako partia ludojadów zdobyli więk-

szość, to mogliby zjeść tych, którzy przegrali? Tak głupi się pytam. 
Jestem stary, siwy, złośliwy i zgryź-

liwy. Te dwieście tysięcy ludzi, nie by-
le jakich, bo nie palących opon, nie
rzucających śrub ani puszek z czarną
farbą – to kto? Złodzieje (jak ja) i ko-
muniści (też jak ja)? Tylko, że ja dziw-
ny wobec Kaczyńskich. Nie cytowałem
Lenina jak. Miałem w dupie socjalizm.
Siedziałem. Byłem relegowany ze stu-

diów w 1968. I potem z pracy na uniwersytecie. Może dlatego nie potrzebowałem Jasińskiego przy
boku. Ani Kryżego. Ja kompleksu nie miałem.

Ale rozumiem, trzeba wiedzieć, jaki jest to etap historii. 
Dzisiaj, w PiS, jak idzie o moje pokolenie, to etap jest właściwy. To etap władzy. Jasiński, Kryże

i ojcowie dziesiątek posłów PiS. Za ojców się nie odpowiada. To prawda. Ale jeśli tak, to czy się nic
nie należy? Tak pytam stary i złośliwy. Przypomnę 1993 rok. Wtedy, zdumiony, oglądałem swoich
kolegów z „Solidarności” (przyznam, trochę w swej opozycyjności mniejszych, komunie bliższych,
bardziej niż ja o kasę dbających): Kaczyńskiego, niejakiego Parysa (z entuzjazmem wykładał mark-
sizm-leninizm) – jak szli pod Belweder, gdzie urzędował Lech Wałęsa, prezydent, i palili jego ku-
kłę. Nie głupio wam dzisiaj? KOD niczyich kukieł, też i waszych, nie pali. Jest różnica?

Więc co? Mniejsza wasza, czy nasza agresja? 
Pytam, bom głupi. Wiek... 
Pytam także pewnych tu w PASSIE sąsiadów. Na starość człowiek chce zrozumieć świat. Więc py-

ta.Nie wiem, co stanie się z Polską.
Wiem, że Polska stoi przed największym wyzwaniem. Jak nie zmarnować tego, co mądrzejsi i więk-

si od was zrobili. Proste? 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

MARSZ...

„Mają, tam w PiS, parlamen-
tarną większość. 37% wybor-
ców. To dużo. Akurat tyle, co
miało NSDAP zanim ostatecz-
nie zniewoliło Niemców”

Ja się poddaję! Nie dam rady!
Nic śmieszniejszego nie napiszę!
Miało być serio. Sejm. Obrady.

A na mównicy… Żart! Pan Zbyszek.

Prezes umówił się z posłami,
Jak podsumować speech Beaty.
Czy może być, powiedzcie sami,
Coś śmieszniejszego od debaty?

Gdy widzę różne Szałamachy,
Błaszczaki, Szyszki i Jurgiele,
To taki ubaw mam po pachy,
Że już nie może być weselej.

Sejm jak kabaret, teatr grecki,
Śmiesznych postaci wciąż przybywa,

Do łez rozśmiesza Morawiecki,
Można po prostu boki zrywać.

Choć pasja mnie ogarnia szewska,
Pozostał tylko śmiech beztroski,
Gdy specem stała się Zalewska, 

Czyniąc ekspertem Elbanowskich!

Żartować nikt mi nie zabronił,
Nie wiem czy się wyrażam ściśle, 
Lecz gdy przemówi Pan Antoni,

Nic śmieszniejszego nie wymyślę.

Mój satyryczny zmysł wysiada,
Choć długo już na świecie żyję.
Takich wystąpień na obradach

Swoją satyrą nie przebiję!

Przykładów jeszcze mam bez liku,
Że tych co teraz rządzą krajem,
Wzięto z castingu na komików,
Więc ja, satyryk, się poddaję!

JA SIĘ PODDAJĘ!

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piórem Derkacza
Ryszard Petru

lider partii
Nowoczesna

Jak mawiał Józef Stalin, nieważne
kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Ta
maksyma sprawdza się idealnie przy
podawaniu liczby uczestników po-
chodów. Opozycja i ratusz widziała
240 tysięcy ludzi w marszu KOD-u,
podczas gdy ten sam tłum policja oce-
niła na 45 tysięcy. Nie tak dawny wiec
poparcia dla rządu oceniono na 100
tysięcy, podczas gdy opozycja i ra-
tusz frekwencję oceniła na 20 tysięcy
uczestników. Różnica w obu przy-
padkach jest stała i ma się 1:5. Żyje-
my w świecie, gdzie z łatwością potra-
fimy policzyć gwiazdy na niebie, a
nie potrafimy zobiektywizować licze-
nia uczestników pochodów. 7 maja
uczestniczyłem w swoim rodzinnym
Zamościu w spotkaniu rodzinnym.
Przyjmując sposób liczenia warszaw-
skiego ratusza, było 40 osób!. 

J e r z y  D e r k a c z
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Na służewieckim torze musi zapanować większy porządek

Czy Va Bank pozostanie niepokonany?
Kolejna dwudniówka na Słu-
żewcu to przede wszystkim waż-
na pod względem selekcyjnym
nagroda Golejewka (2000 m), w
której zmierzą się 4-letnie i star-
sze folbluty. Niedziela będzie
Dniem Francuskim, patronat
nad jedną z gonitw dla kłusa-
ków objął ambasador Francji w
Polsce JE Pierre Buhler. 

Nagroda Golejewka (niedziela,
godz. 18.00) da odpowiedź na
pytanie, czy ogier Va Bank za-

chowa status konia niepokonanego.
Wszystko wskazuje na to, że najpoważ-
niejszym przeciwnikiem podopieczne-
go trenera Macieja Janikowskiego bę-
dzie legitymujący się solidnym rodowo-
dem Tantal ze stajni Andrzeja Walickie-
go. Syn brytyjskiego Tamayuza – ze stro-
ny ojca potomek takich gwiazd świato-
wego turfu jak Nayef, Gulch, czy Mr. Pro-
spector – miał w poprzednim sezonie
problemy z oddychaniem. Jeśli doszedł
do siebie, może powalczyć z Va Bankiem
na korzystnym dla siebie dystansie 2 km.
Jednak kiepska linia żeńska w rodowo-
dzie Tantala oraz milerskie pochodze-
nie ze strony ojca nakazują dużą ostroż-
ność, jak idzie o rokowania ogiera w du-
żych wyścigach na długich dystansach.
Temperament to ścisła czołówka star-
szych folblutów, ale wydaje się, że trochę
brakuje mu klasy niezbędnej do wygry-
wania ważnych gonitw najwyższej kate-
gorii. Z pozostałych uczestników wyści-
gu należy wyróżnić znajdującego się w
wybornej dyspozycji, silnego i szybkiego
ogiera Newerly. Na Nadworną chyba jest
za wcześnie, natomiast plusem dobrej
rodowodowo Hospitalite jest dosiad do-
minującego na Służewcu Tomáša
Lukáška. Z analizy perfomances wynika,
że Masterpower i Adanero mają mniej-
sze szanse na zarobek. 

Wsobotę w gonitwie o nagro-
dę Jaroszówki (1300 m,
godz. 18.00) zmierzą się słu-

żewieccy sprinterzy z najwyższej półki.
Jeśli Staight Away utrzymała fantastycz-
ną formę z poprzedniego sezonu, po-
winna rozgrywać wyścig, jednak klacze
z reguły lepiej prezentują się w jego dru-
giej części. O podium na pewno powal-
czą twardy jak żelazo wałach Calmir i
klasowy Emperor Ajeez. Minusem tego

drugiego jest problem z przyjmowaniem
startu. Chimeryczny, ale mocno utalen-
towany Kokshe przejawia natomiast ten-
dencję do wyłamywania na ostatniej pro-
stej. Dla walecznej Uczitelki Tanca, wa-
łacha Inheritora i ogiera Modraszka pro-
gi wydają się zbyt wysokie. 

W iększość bywalców Słu-
żewca ma najpoważniejsze
problemy przy typowaniu

gonitw dla francuskich kłusaków, któ-
re trafiły na stołeczny tor przed kilko-
ma laty. Niewielu graczy zna reguły
wyścigów rozgrywanych kłusem, a
jeszcze mniej rodowody koni. Ambasa-
dor Francji w Polsce objął patronatem
gonitwę piątą w niedzielę (godz.
16.50), w której rywalizować będzie
czołówka trenowanych w Polsce kłusa-
ków. Zdaniem fachowców, w końco-
wej rozgrywce powinny uczestniczyć
Tequila Dance, Ukamaya Verderie oraz
prezentująca duże wahania formy Se-
renade du Betz. 

J ednak najlepszym pochodze-
niem w dziesięciokonnej staw-
ce legitymuje się Utah Snob. Jej

ojciec zgromadził na koncie prawie 2
mln euro (73 starty, 26 wygranych go-
nitw, 22 płatne miejsca), a dziadek (oj-
ciec matki) ponad 1,5 mln euro (47/33)
triumfując m. in. w najbardziej prestiżo-
wym wyścigu dla kłusaków Prix
d`Amerique. W tej gonitwie Passa ma

swojego “czarnego konia” - klacz The-
tis des Neuzy z Witkiem Sudołem w
sulce, która posiada bardzo dobry “pa-
pier” (ojciec wygrał w karierze 977 tys.
euro, a dziadek ze strony matki to jeden
z najbardziej pożądanych reprodukto-
rów hodowli kłusaków).

W ydaje się, że rozpoczęcie
remontu trybuny głównej
i wyłączenie jej z użytko-

wania w sytuacji, kiedy modernizacja
trybuny środkowej nie została zakoń-
czona, było poważnym błędem natury
logistycznej. Zasłyszane tłumaczenia
jakoby zabrakło środków na dokoń-
czenie remontu środkowej trybuny na-
leży włożyć między bajki, bo jeśli tak
faktycznie było, to skąd wzięły się w
tym samym czasie pieniądze na mo-
dernizację trybuny głównej? Nowy za-
rząd TS powinien bacznie przyjrzeć
się procesowi inwestycyjnemu na Słu-
żewcu i powziąć konkretne decyzje –
albo remontujemy i zapewniamy dane-
mu zadaniu finansowanie w całości, al-
bo robimy to na raty wprowadzając
chaos, bałagan i tym samym ośmie-
szamy się w oczach opinii publicznej
wychodząc na organizacyjnych nie-
udaczników. Nie da się maksymalnie
oszczędzać na remoncie zabytku wpi-
sanego do krajowego rejestru, ponie-
waż roboty muszą być wykonane z wy-
jątkowym pietyzmem i przy użyciu
materiałów najwyższego sortu, aby
ten wspaniały obiekt mógł służyć przy-
szłym pokoleniom warszawiaków (i
nie tylko) przez przynajmniej kolejne
70 lat. 

Tu nie ma miejsca na prowizor-
kę. Jeśli Totalizator Sportowy,
który w 2008 r. przejął hipo-

drom w 30-letnią dzierżawę, jest zbyt
biedny, by wyłożyć odpowiedniej wyso-
kości środki na jego modernizację, mo-
że powinien wymiksować się z zawar-
tej z PKWK umowy dzierżawy. Przez 8
lat można zrobić bardzo wiele, wszak
dzisiaj ponad 200-metrowe wieżowce

buduje się w dwa lata, mimo że proces
inwestycyjny to wyjątkowo ciężkie za-
danie ze względu na to, że tego rodza-
ju budynki powstają w ostrej granicy
w zatłoczonych i zabudowanych do gra-
nic możliwości centrach wielkich miast.  

Konieczne jest nie tylko ustalenie
i zabezpieczenie w kolejnych
rocznych budżetach konkret-

nych kwot na modernizację perły mię-
dzywojennej architektury. Palącą ko-
niecznością stała się reorganizacja całe-
go Oddziału TS Wyścigi Konne. Na torze
rządzi aż trzech dyrektorów, którym, jak
widać, trudno dogadać się nawet w naj-
bardziej błahych sprawach. Taki stan rze-
czy należy szybko zmienić, ponieważ
wkrada się chaos, co prędzej czy później
doprowadzi do plajty. W myśl najnow-
szych reguł zarządzania – Służewcem
powinna zawiadywać jedna osoba w
randze dyrektora, której podlegają po-
szczególni kierownicy (administracja,
finanse, inwestycje, organizacja gonitw).
Kierownicy wykonują zadania zlecone
im na odprawach przez dyrektora, któ-
ry otrzymuje je do realizacji od zarządu
i za ich wykonanie, jak również funkcjo-
nowanie Służewca jako całości, odpo-
wiada bezpośrednio przed “pionowym”
wiceprezesem. Czy dyrektorem zosta-
nie urzędujący od lat Włodzimierz Bą-
kowski, czy wyznaczony przez centralę
pan Kowalski nie ma większego znacze-
nia. Na Służewcu musi szybko powstać
jeden ośrodek decyzyjny, wyposażony
w stosowne kompetencje. Nie może
nadal być tak, że każdy z trzech obecnych
dyrektorów działa na własną rękę, a z

każdą, ujmując rzecz kolokwialnie – pier-
dą – biega do centrali na Targową.

Właśnie brak jednego ośrodka
decyzyjnego powoduje na-
rastający z roku na rok cha-

os. Ostatnio ktoś bez konsultacji z inny-
mi komórkami wydał ochronie polece-
nie otwierania bram hipodromu dopie-
ro na godzinę przed rozpoczęciem
pierwszej gonitwy, łamiąc tym samym
bez sensu 70-letnią tradycję udostęp-
niania widzom obiektu przynajmniej na
dwie godziny przez rozpoczęciem wyści-
gów. W sobotę wybuchła regularna
awantura, razy otrzymywali bogu ducha
winni ochroniarze, którzy muszą wy-
konywać polecenia płynące od organiza-
tora gonitw. Jakiekolwiek tłumaczenia
o oszczędności są w tej sytuacji bzdurne
– na dwie godziny przed rozpoczęciem
gonitw i na godzinę przed liczba ochro-
niarzy była dokładnie taka sama. 

Podobnie rzecz ma się z przej-
ściem widzów ze strefy A do
strefy B. Ktoś nakazał zamknię-

cie bramek przy padoku, ponoć ze
względów bezpieczeństwa. Jeśli tak, to
jak to się ma do faktu, że obecnie stre-
fę A ulokowano wewnątrz toru i aby
się tam dostać trzeba przejść przez zie-
loną bieżnię, po której biegają konie.
Tu jakoś nikt nie dostrzega niebezpie-
czeństwa, że np. dziecko wyrwie się ro-
dzicom i wejdzie na bieżnię podczas
trwania gonitwy. Po zamknięciu bra-
mek, by dostać się ze strefy A do strefy
B trzeba dzisiaj odbywać prawdziwą
wędrówkę drogą okrężną. 

Inauguracja sezonu zwabiła na to-
ry tysiące widzów, niestety kilku-
set odeszło spod bramy z kwit-

kiem, gdyż nie uśmiechało im się po-
nadgodzinne stanie w tasiemcowych ko-
lejkach. Mija 8 lat od przejęcia Służewca
przez TS i nikt nie pomyślał o bardzo
prostym w XXI wieku rozwiązaniu pro-
blemu – zamontowaniu w jednej z bram
tzw. kręciołka. Widz wrzuca np. 5 zł,
bramka obraca się i amator wyścigów
konnych w kilka sekund znajduje się na
terenie hipodromu. Zamontowana w
bramce elektronika przy okazji zlicza
widzów oraz wrzucone pieniądze. Wi-
dzowie wyposażeni w całoroczne karty
wstępu wchodzą, po ich okazaniu ochro-
nie, osobną bramą. Proste? Owszem, na-
wet bardzo, ale nie na Służewcu. 

R easumując, widzowie oczeku-
ją, że organizator gonitw bę-
dzie starał się uważniej niż do-

tychczas wsłuchiwać w ich głosy i umi-
lać im pobyt na Służewcu miast go
utrudniać. Dotyczy to także dokony-
wanych zmian w końskim totalizato-
rze. Brakuje logiki i jasnego dla wszyst-
kich klucza – na przykład: w ilu koniach
gramy dwójki, a w ilu dwójki i porząd-
ki. Miało być tak, że porządki pozosta-
ną w gonitwach +7 koni. Niestety nie
stało się to regułą, lecz nadal zależy od
widzimisię organizatora końskiego to-
talizatora. Tak nie powinno być, gra-
cze są coraz bardziej niezadowoleni z
marginalizacji gry porządkowej. Ten
ważny sygnał powinien trafić pod roz-
wagę organizatora. W końcu to nie or-
ganizator jest na wyścigach konnych
podmiotem, lecz widz i gracz w jed-
nym, ponieważ to on dostarcza na tory
własne emocje oraz, co najważniejsze –
pieniądze. Ta d e u s z  P o r ę b s k i

WW ssoobboottnniieejj ggoonniittwwiiee nnaa ddyyssttaannssiiee 11000000 mm ooggiieerr EEaassyy GGoo bbęęddzziiee zzddeeccyyddoowwaannyymm ffaawwoorryytteemm

Nasze Typy
SSOOBBOOTTAA
GGoonn.. II:: Bavella de Taverna, Vocean, Alza de Touchyvon.
GGoonn.. IIII:: Al-Ral, Kortni Love, Kankan.
GGoonn.. IIIIII:: Suo, Height of Beauty, Novitor.
GGoonn.. IIVV:: Bint Mira Ceti, Ceramika, Bexter.
GGoonn.. VV:: Easy Go, Essea, Crafty Business, Meadows Kisses.
GGoonn.. VVII:: Asper de Cassandra, Brandy Hornline, Art Deco, Barbariska.
GGoonn.. VVIIII:: Prince of Sidney, Just Gold, Dark Xian, Tenoro.
GGoonn.. VVIIIIII:: Calmir, Emperor Ajeez, Staight Away.
GGoonn.. IIXX:: Magoun, Burkan Al Khalediah, Etorio, Inextremo.

NNIIEEDDZZIIEELLAA
GGoonn.. II:: Super Morainville, Rhapsodie de Nacre, Thebes de Sassy.
GGoonn.. IIII:: Tefkir, Shahad Athbah, Poryw.
GGoonn.. IIIIII:: My Sweet Baby, Ballade de France, Stafel.
GGoonn.. IIVV:: Pereditta, Amoreena, Tyran, Karlin.
GGoonn.. VV:: Utah Snob, Tribal Dance, Tequila Dance, Ukamaya Verderie.
GGoonn.. VVII:: Wadi Kahil, Gerbera, Trezor.
GGoonn.. VVIIII:: Va Bank, Tantal, Temperament, Hospitalite.
GGoonn.. VVIIIIII:: Suwenir, Dystans, Francaise. 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Piasecznie burmistrz Zdzisław Lis i przewodniczący Rady
Piotr Obłoza wręczyli nagrody mistrzom gry w szachy, reprezentującym kilka pokoleń. 

Najgorętsze brawa otrzymała Monika Soćko z Zalesia Górnego, która niedawno w Poznaniu wy-
walczyła po raz siódmy indywidualny tytuł mistrzyni Polski. To pierwsza polska szachistka, której uda-
ło się uzyskać (w 2008) męski tytuł arcymistrza. Serdecznymi oklaskami radni podziękowali też
Iwecie Rajlich, która w Poznaniu sięgnęła po brąz. 

Na koniec zaś cała sala nagrodziła brawami ucznia Gimnazjum nr 1 w Piasecznie Patryka Chylew-
skiego, członka sekcji szachowej Klubu Sportowego Laura Chylice. Chylewski zakwalifikował się w
roku ubiegłym na mistrzostwa świata juniorów w Carras (Grecja). Ten nadzwyczaj utalentowany sza-
chista młodego pokolenia – od ósmego roku życia pobierał nauki od szachowego mistrza kraju Bar-
tosza Soćki (męża Moniki Soćko), by z czasem przejść pod opiekę Macieja Nurkiewicza. 

Warto dodać, że Chylice i Zalesie Górne to obecnie bodaj największe na Mazowszu zagłębie szacho-
wych talentów. W niedawnych mistrzostwach gminy szkół podstawowych zalesianom dostały się aż trzy
spośród sześciu tytułów, a jeden z nich wywalczyła najmłodsza córka małżeństwa Soćków – Julia. 

Złota szachownica gminy Piaseczno

Monika Soćko & company
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

POŻYCZKI w 24H (także 
z komornikiem), 790-564-948

POTRZEBUJESZ GOTÓWKI ?
Zadzwoń po szybką pożyczkę,
668-681-911

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

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602-77-03-61

KOMODĘ beżową, 4-
szufladową oddam za darmo, 
608-058-494

SKUP książek, dojazd, 
509-548-582

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

SPRZEDAM umeblowane
mieszkanie w Piasecznie, 47,5 m2

z garażem podziemnym, 
608-33-43-99

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT. Wszystkie marki,
512-391-270

HISZPAŃSKI, 507-087-609

KREATYWNE  KOLONIE
z Teatrzykiem “Siadaj-Pała” nad

jeziorem, dla dzieci 7- 12 lat,  
26 czerwca - 7 lipca 2016 r.,

Chomiąza Szlachecka, doskonałe
warunki, ciekawy  program,

niezapomniane wspomnienia.
Info:  Małgorzata Grzesikowska

515-231-969

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA - gimnazjum,
liceum, zaliczenia, 502-583-141

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

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
SPRZEDAM działkę 300 m2,

domek murowany + komórka
przy ul. Poleczki 2. 
Tel. 530-939-606; 511-757-728

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie 
sprzeda tematy:.

Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.

Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

Apartamenty:
!Warszawa-Kabaty, ul. Jerzego

Zaruby, 5 pokoi o pow. 127 m2, 
V p. winda, 2000 r. bud., duży 
54 m2 taras, piwnica i garaż w
cenie. Zdjęcia i plan apartamentu
drogą mailową. Klimatyczne
mieszkanie w pięknej, cichej
okolicy, 300 m od lasu, blisko
metro. Apartament jak bajka. 
Cena 1 mln 350 tys. zł do
niewielkich negocjacji.

!Wilanów, 91 m2, cudny ap., 4
pok., garaż na 2 sam. + piwnica 
w cenie, do wejścia, odrębna
własność lokalu, księga wieczysta.
Tylko 900 tys. zł.

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

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

remontu,  kamienica, cena 720 tys.
zł do negocjacji. 

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

!Mokotów, 4 pokoje, 80 m2,
dobry standard. Cena 720 tys. zł 
z garażem. Ochrona, nowy blok.

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

! Pokój z oddzielną kuchnią 
33 m2, Ip. Okęcie, ul. 17 Stycznia.
Cena 210 tys. zł. do negocjacji.

Domy:
!Dom w Konstancinie

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

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

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

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

Działki:
!Gmina Żabia Wola, działka

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

!Komorów, działka 1550 m2.
Cena 1 200 tys.zł. Najpiękniejsza
część Komorowa. Działka pod
rezydencję. Okazja - cena do
negocjacji.

!Konstancin działka, strefa A,
3000 m2, starodrzew, piękna w
otoczeniu rezydencji, dobra cena 
2 400 tys. zł.

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

!Żabia Wola - 10140 m2 działki
gruntu podzielone na 3 działki
budowlane: 2 x 3000 m2

i 1 x 4140 m2. Media: woda
gminna, prąd, telefon, własna
oczyszczalnia ścieków. Bez gazu.
Działki w otulinie lasu. 
Cena 60 zł za 1 m2

do negocjacji.
Lokale handlowe:
!Do wynajęcia lokal 92 m2,

rondo Wiatraczna, z witrynami na
każdą działalność. Cena 10 000 zł
netto + VAT.

!Kupię lokale handlowe,
najchętniej z najemcami, cała
Warszawa

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

!WSPANIAŁY lokal 50 m2

w wysokim standardzie na każdą
działalność. Stan idealny. Obecnie
w lokalu gabinet dentystyczny z
pełnym wyposażeniem. Cena 
560 tys. z garażem. Cena
wyposażenia ustalana oddzielnie.
Rewelacyjny punkt tuż obok stacji
Metro Stokłosy, 601-720-840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie szuka 

dla swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,

rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,

Piaseczno i okolice, 
Sadyba, Wilanów, Mokotów,

Stegny, Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, 
trzypokojowych i

czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

tel. : 601-720-840,
www.vanderzal.oferty.net

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

FIRMA w Tarczynie zatrudni
pracowników magazynowych oraz
operatorów wózków widłowych z
doświadczeniem. Kontakt od
poniedziałku do piątku 
w godz. 8-12 pod nr 
tel. 600-404-293

OPERATORÓW WÓZKÓW
WIDŁOWYCH z uprawnieniami do
pracy na obiekcie logistycznym w
MŁOCHOWIE. Praca w systemie
zmianowym. Umowa o pracę.
Prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacjabschenker@konsalnet.pl

PANIĄ do pracy w pracowni
garmażeryjnej, Mysiadło, 
603-68-65-61

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, 

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

www.szczepankowo.pl

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

ANTENY, 603-375-875
AUDIO-NAPRAWA,

668-108-222
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DACHY - pokrycia, naprawy,
502-473-605

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642-96-16

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734

GLAZURA, remonty, 
796-664-599

GLAZURA, terakota, 
880-543-646

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, gipsy, panele,

wiercenie otworów, 609-394-164
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

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

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

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

DIETA HERBALIFE,
gwarancja, konsultant

Michał Łuczyński 
601-313-313

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51 
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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

Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje WWiieessłłaawwaa BBaarraańńsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .
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Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Urzędu Dzielnicy Ursynów do udziału w X Biegu Ursyno-
wa w ciągu pierwszego tygodnia zapisało się już blisko 1500 osób. 

Przypominamy, że z okazji jubileuszu, poza tradycyjnym biegiem na dystansie 5 kilometrów, ro-
zegrany zostanie także bieg na 10 kilometrów i zawody dla dzieci. Na terenie zielonym przy Urzędzie
Dzielnicy Ursynów rywalizować będą dzieci do 12 roku życia. Najmłodsi sportowcy (do 4 lat) będą
mieli do pokonania dystans 100 m. Najstarsza kategoria wiekowa (11-12 lat) zmierzy się z dystan-
sem 800 m. W biegach dziecięcych wyznaczono limit 500 miejsc startowych – nie przegapcie okazji,
aby spędzić tę sportową sobotę z całą rodziną. X Bieg Ursynowa odbędzie się 11 czerwca. Więcej in-
formacji na www.biegursynowa.com

Trwają zapisy na Bieg Ursynowa

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

wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

CCzzwwaarrtteekk,, 1122 mmaajjaa,, 1188..0000::
Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na uroczyste otwarcie wy-
stawy malarstwa Anety Jaź-
wińskiej p.t. „Pejzaż mace-
doński”.

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 1166 mmaajjaa,,
1199..0000:: koncert z cyklu „Marek
Majewski i jego goście”. Wy-
stąpią: Jacek Fedorowicz,
Magda Smalara, Urszula Bor-
kowska, Marek Majewski.

Bezpłatne karty wstępu do
odbioru w Domu Sztuki, od
czwartku, 12 maja, od godz.
17.00.* Dom Sztuki zaprasza
do swoich filii – Klubu Senio-
ra (ul. Pięciolinii 10, tel. 22
643 02 10) i Modelarni Lotni-
czej (ul. Służby Polsce 1, tel.
22 643 12 82).
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