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C hwalić Pana, że są jeszcze
wścibskie media, które po-
trafią odsłonić nam nieco

prawdy o Polsce dzisiejszej doby.
Dzięki tym mediom dowiadujemy
się na przykład, że nawet poten-
cjalny terrorysta zagraniczny, na-
słany przez Unię Europejską, nie
jest tak groźny dla zdrowia i życia
Polaków jak – powołana skądinąd
do chronienia obywateli – policja.
Z dnia na dzień wzrasta liczba oby-
watelskich zawiadomień o spowo-
dowaniu śmierci przez rozbestwio-
nych funkcjonariuszy, lubiących
poza tym stosować tortury, będą-
ce realizacją starego hasła z czasów
PRL: „nowoczesność w domu i w
zagrodzie”. Oznacza to zerwanie z
przestarzałymi  metodami wydo-
bywania zeznań, jak wbijanie na
pal, przypiekanie żywcem, obcina-
nie języka lub penisa, poddusza-
nie albo wydłubywanie oczu. Obec-
nie wystarczy solidnie przejechać
delikwenta paralizatorem, a wte-
dy albo milczkowi wreszcie otwo-
rzą się usta, albo oporny klient na
zawsze przymknie dziób. Znawcy
tematu z niemałym podziwem
stwierdzają, że nawet męki, na ja-
kie nasi przyjaciele Amerykanie
skazywali islamskich terrorystów
w dawnym ośrodku kształcenia
szpiegów w Starych Kiejkutach, to
było w porównaniu z akcjami pol-
skiej policji małe piwo, po prostu
drugi sort tortur. 

O siągająca coraz wyższy
poziom zezwierzęcenia
policja nie powinna zatem

ustawać w dążeniu do doskonało-
ści, aż w końcu dorówna ubekom
z czasów stalinowskich, którzy –
jak widać – wciąż pozostają nie-
doścignionym wzorem. Wpraw-
dzie lubiący doszukiwać się dziu-
ry w całym złośliwi komentato-
rzy po cichu zapytują, czy w pale-
cie metod doskonalenia zawodo-
wego stróżów prawa nie należało-
by zwiększyć liczby nabożnych
pielgrzymek i dokonywać podwój-
nego święcenia paralizatorów, ale
to tylko takie mielenie ozorem po
próżnicy, typu – gadał dziad do
obrazu. 

N o cóż, żarty żartami, ale i
tak wiadomo, że szerego-
wych funkcjonariuszy nie

rekrutuje się ze środowisk zbliżo-
nych do Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Cambridge lub Oxfordu ani
też z grona uczestników ruchu oa-
zowego, więc nie ma tak, żeby w
policji pracowali sami święci. Na-
wiasem mówiąc zaś, najsłynniejszy
z ujawnionych agentów służb spe-
cjalnych – niezapomniany „To-
mek”, czyli Tomasz Kaczmarek,
zaczął policyjną karierę od spowo-
dowania śmiertelnego wypadku
samochodowego – jak dawno już
poinformowały „Super Express” i
„Fakt”. 

O czywiście, uwypuklanie
wynaturzeń w szeregach
policji to pójście na łatwi-

znę, bo one w nich zawsze były – i
to nie tylko za czasów PRL, lecz
także w okresie spacyfikowania de-
mokratycznych struktur w Polsce
przez sanację, o czym miał się oka-
zję przekonać chociażby idol ludo-
wców Wincenty Witos, który ma
teraz w Warszawie pomnik, tak
samo jak jego prześladowca Józef

Piłsudski, akurat zasłużony dla oj-
czyzny z zupełnie innego powodu. 

C o do mnie, to mogę z jednej
strony na policję narzekać,
z innej natomiast przycho-

dzi mi chwalić ją za profesjonalne
działanie. Parę miesięcy temu po-
stawiłem auto w regularnym miej-
scu parkingowym w gęstwie osie-
dla, by przekonać się, że za moim
wozem, na ciągu pieszo-jezdnym,
ktoś całkiem bezmyślnie zaparko-
wał swój samochód, co niemal
uniemożliwiało mi wycofanie po-
jazdu, jak również ewentualny
przejazd wozu straży pożarnej. Z

największym wysiłkiem wydosta-
łem się z pułapki wielokrotnymi
manewrami i na wszelki wypadek
sprawdziłem, czy nie doszło do ja-
kiegoś otarcia aut, bo to był wy-
jazd na styk. Niczego na szczęście
nie stwierdziłem, ale po pewnym
czasie wezwała mnie policja, za-
rzucając zarysowanie owego au-
tomobilu,  zaparkowanego ze zła-
maniem przepisów. Kierowca, któ-
ry dopuścił się ewidentnego wy-
kroczenia, policjantów w ogóle nie
interesował. Tym bardziej, że to
był teren spółdzielczy, gdzie oni nie
lubią wkraczać w celu pilnowania,

jak przestrzega się zasad ruchu
drogowego. – Jak pan chcesz, sam
pan złóż skargę (a prościej mówiąc,
donos)  – poradził mi prowadzący
postępowanie wyjaśniające sier-
żant. Machnąłem na to ręką, do-
chodząc do przekonania, że w koń-
cu to nie mój cyrk i nie moje małpy.
No i że szkoda czasu i hałasu.

Aby jednak nie malować ob-
razu policji jako – z jednej
strony chłopca do bicia, z

drugie zaś chłopca od bicia – wspo-
mnę o wzorowym zachowaniu
funkcjonariuszy piaseczyńskich,
którzy niedawno zostali przywoła-

ni do nietypowej interwencji w
chętnie odwiedzanej całymi rodzi-
nami restauracji w Zalesiu Gór-
nym. Otóż tam właśnie zawitała
pod wieczór z lekka tylko okutana
ręcznikiem kąpielowym dziwnie
się zachowująca niewiasta, która
zamówiła „pięć prosecco plus je-
den”, następnie zaś zaczęła głośno
gadać do siebie w różnych języ-
kach, a od czasu do czasu wsta-
wała od stołu i seksownie tańczy-
ła, doprowadzając do coraz moc-
niejszego zsuwania ręcznika. Choć
wybiła godzina zamknięcia loka-
lu, tancerka nie chciała wyjść, a
gdy przyjechał wezwany przez ob-
sługę patrol policyjny, była już nie-
mal całkiem naga i zapraszała
mundurowych do wspólnych plą-
sów. Widząc, że mają do czynienia
albo z wariatką, albo z osobą na-
ćpaną, policjanci zadzwonili po
fachowych ratowników medycz-
nych, którzy wreszcie uspokoili in-
truzkę zastrzykiem i zabrali do
szpitala.

C hwalę w tym wypadku in-
terwencję policjantów, bo
gdyby sami zaczęli się szar-

pać z będącą w dziwnym stanie
naguską, mogłaby – po odzyskaniu
świadomości – oskarżyć ich o mo-
lestowanie seksualne lub „czynną
napaść”. Dla porównania: media
doniosły w czwartek, że po osiedlu
w Białołęce biegał zachowujący się
agresywnie goły facet, którego po-
licji udało się ująć, ale już w trak-
cie interwencji delikwent zmarł.
Zapewne będą z tego same kłopo-
ty, a cieszyć się mogą tylko szuka-
jące sensacji tabloidy, bo nic tak
nie ożywia gazety jak trup. Jeśli
to nie są, oczywiście, zwłoki redak-
tora naczelnego. 

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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W budynku Centrum Edukacji Przyrodniczo -
Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa usytu-
owanym w Lesie Kabackim przez cały rok

odbywają się zajęcia przyrodnicze dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych. W wiosenne i letnie dni jego najbliższe oto-
czenie stanowi natomiast wymarzone miejsce do organi-
zacji imprez plenerowych. 

J uż niebawem, w pierwszy dzień szkolnych waka-
cji, serdecznie zapraszamy wszystkich do odwie-
dzenia Centrum. 24 czerwca o godzinie 11:00

rozpocznie się piknik rodzinny „Z rodziną wśród zwierząt”.
Zgodnie z tytułem wszystkie aktywności będą związane
z mieszkańcami warszawskich lasów. Dla najmłodszych
przygotowaliśmy teatrzyk lalkowy oraz kolorowanie leśne-
go graffiti. Będzie też okazja, by z pomocą Pań malujących
dziecięce twarze, zamienić się w jedno z dzikich zwie-
rząt. Nieco starszych zapraszamy na wycieczki z ornitolo-
giem i entomologiem, którzy w terenie opowiedzą o obiek-
tach swoich naukowych zainteresowań i postarają się po-
kazać las z innej, być może nieznanej dotąd perspektywy.
O niezwykle cenne leśne owady, które człowiek od lat
hoduje, będzie można zapytać bartnika. 

W programie znajdą się także pokazy ptaków
drapieżnych, które zaprezentują swoje nie-
zwykłe umiejętności lotnicze. Będzie to

niezwykła okazja, by przyjrzeć się tym majestatycznym
drapieżnikom z bardzo bliska. Studenci Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego zdradzą natomiast kilka tajem-
nic na temat ssaków licznie zamieszkujących stolicę. Co
się dzieje z rannymi zwierzętami trafiającymi do Ośrod-
ka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa,
będzie można dowiedzieć się odwiedzając stoisko po-
święcone działaniu leśnego szpitala. Pierwszy dzień wa-
kacji to dobra okazja do rozmów na temat odpowie-
dzialnego podróżowania. O tym, jaką pamiątkę z waka-
cji warto z sobą przywieźć, chętnie opowiedzą celnicy,
na co dzień zajmujący się zapobieganiu przemytowi za-
grożonych gatunków. 

Głodnych, nie tylko wrażeń, zachęcamy do od-
wiedzenia stoiska poświęconego leśnej kuchni.
W czasie Pikniku nie zabraknie także ducha

rywalizacji. W ciągu mijającego roku, w każdym miesią-
cu pracownicy Centrum prowadzili zajęcia poświęcone
wybranej grupie zwierząt. Planowany konkurs wyłoni ro-
dzinę, która słuchała najuważniej i zapamiętała najwięcej
cennych informacji.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Centrum
i wspólnej zabawy. Zachęcamy też do bieżącego
zapoznawania się z naszą ofertą. Wszystkie infor-

macje dotyczące aktualnego programu oraz zapisy na za-
jęcia dostępne są na stronie www.cepl.waw.pl.

Zapraszamy na piknik 
„Z rodziną wśród zwierząt”
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NA CO GŁOSUJEMY ?

W tym roku na Ursynowie gło-
sujemy tylko na jeden wybrany
obszar lokalny (nie ma poziomu
ogólnodzielnicowego), ale na
dowolną liczbę projektów – tak,
by nie przekroczyć kwoty prze-
znaczonej na dany obszar.

Do wyboru mamy 127 projek-
tów w 3 obszarach:

– obszar nr 1 Zielony Ursynów
– wybieramy spośród 17 projek-
tów tak, aby łączny koszt realiza-
cji nie przekroczył 1 500 000 zł,

– obszar nr 2 Ursynów Wyso-
ki Północny – wybieramy spo-
śród 62 projektów tak, aby łącz-
ny koszt realizacji nie przekro-
czył 2 700 000 zł,

– obszar nr 3 Ursynów Wyso-
ki Południowy – wybieramy spo-
śród 48 projektów tak, aby łącz-
ny koszt realizacji nie przekro-
czył 2 100 000 zł.

JAK GŁOSUJEMY?
Głosować można na dwa spo-

soby:
– przez Internet – na stronie

app.twojbudzet.um.warsza-
wa.pl – aby zagłosować trzeba
mieć dostęp do adresu e-mail.

Na podany adres e-mail przyj-
dzie link aktywacyjny, który
umożliwi głosowanie. Po klik-
nięciu w link, należy wybrać
Dzielnicę Ursynów i obszar.
Uwaga! Jeżeli nie dotarł e-mail z
linkiem aktywacyjnym, trzeba
sprawdzić inne foldery w swojej
poczcie np. spam lub zgłosić ten
problem pod adresem twojbu-
dzet@um.warszawa.pl.

Dla rodziców małych dzieci,
które także mogą głosować, ale
nie mają adresu e-mail lub osób
posiadających np. rodziców w
wieku starszym, którzy nie ma-
ją swojego konta pocztowego,
stworzono możliwość głosowa-
nia z jednego adresu mailowego.

W tym roku z jednego maila
mogą skorzystać maksymalnie 3
osoby. Ponowne głosowanie z te-
go samego adresu e-mail można
wykonać tylko po zakończeniu
poprzedniego procesu głosowa-
nia i po powtórnym zarejestro-
waniu się na stronie do głosowa-
nia poprzez wpisanie adresu e-
mail. Można skorzystać ze stano-
wiska komputowego na parterze
ratusza przy punkcie informacyj-
nym, dostępnym od poniedziałku
do piątku od godz. 8.00 do 18.00.

– papierowo – wypełniając
kartę do głosowania na miejscu
w Urzędzie Dzielnicy Ursynów
(al. KEN 61, metro Imielin) lub
przynosząc już wypełnioną kar-
tę do stanowisk nr 1-5, wcześniej
wciskając literkę „B” w Q-matic
(system obsługi klienta). Przed
oddaniem wypełnionej karty ko-
nieczne będzie okazanie ważne-
go dokumentu tożsamości. Nie
ma możliwości przyniesienia
karty w imieniu innej osoby. Kar-
ta bez podpisu będzie nieważ-
na, dlatego koniecznie sprawdź
czy jest podpisana.

Specjalnie, aby umożliwić
wszystkim złożenie karty do
głosowania, Urząd Dzielnicy Ur-

synów w dniach 19-30 czerwca
br. będzie czynny od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00 –
18.00.

Uwaga! Jeżeli oddasz głos w
kilku dzielnicach lub w kilku ob-
szarach lub na różne sposoby
(przez Internet i na karcie pa-
pierowej), wszystkie Twoje gło-
sy będą nieważne. Każdy miesz-
kaniec może zagłosować tylko
raz i tylko w jednej Dzielnicy!

W głosowaniu mogą brać
udział dzieci w każdym wieku,
pod warunkiem wypełnienia
przez rodziców/opiekunów zgo-
dy (do pobrania po prawej stro-
nie w zakładce „Do pobrania”
lub w Urzędzie Dzielnicy, w
przypadku głosowania przez In-
ternet karta ze zgodą wyświetli
się w trakcie głosowania).

Do głosowania w budżecie
partycypacyjnym uprawnieni są
również cudzoziemcy mieszka-
jący w stolicy. Jeśli nie posiada-
ją numeru PESEL, to do karty
do głosowania dołączają oświad-
czenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobo-
wych, gdzie wpisują nr doku-
mentu podróży, który są zobo-
wiązani okazać przy osobistym
składaniu karty w Urzędzie.

DOTYCHCZASOWY 
PRZEBIEG GŁOSOWANIA
Znamy dotychczasowe wyni-

ki głosowania w poszczególnych
dzielnicach – wg. stanu na 21
czerwca.

Najwięcej, bo 4254 osoby za-
głosowały na Mokotowie. Na
drugim miejscu pod względem
frekwencji znalazła się Białołęka
z wynikiem 3121 głosujących,
wyprzedzając tym samym Bie-
lany z wynikiem 2783 (III wy-
nik) oraz Pragę Południe z wyni-
kiem 2744 głosujących (IV wy-
nik). Ursynów uplasował się do-
piero na V miejscu z wynikiem
2718 głosujących. Takie wyniki
powinny być motywujące dla
mieszkańców naszej dzielnicy –
aby sprawnie i szybko oddać
głos. Do 30 czerwca nie zostało
już dużo czasu – nie warto cze-
kać na przysłowiową ostatnią
chwilę.

WYNIKI BP 2018
Wyniki poznamy do 14 lipca

2017 r., a duże znaczenie bę-
dzie miała liczba oddanych gło-
sów. W tym roku wprowadzono
procentowy próg oddanych gło-
sów. Pomysł zostanie rekomen-
dowany do realizacji, jeżeli za-
głosuje na niego, co najmniej
10% osób głosujących w danym
obszarze, licząc wyłącznie kar-
ty ważne. Dla przykładu, jeśli
w obszarze nr 2 ważnych kart
będzie 1 477 to próg 10% prze-
kroczą projekty, które uzyskały,
co najmniej 148 głosy. Zwycię-
skie projekty będą realizowane
w przyszłym roku.

Na Ursynowie zakończyła się II edycja programu Pola
Nadziei. Zebrano  106 670,59 zł, czyli blisko 40 000 zł
więcej niż w ubiegłym roku. W akcji uczestniczyły 33
placówki oświatowe w tym 2 licea, 2 gimnazja, 13
szkół podstawowych, 12 przedszkoli, 3 zespoły szkół
oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Bro-
niewskiego. Program wspiera także Urząd Dzielnicy
Ursynów.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne (FHO) im. Św. Krzysztofa re-
alizuje program „Pola Nadziei” od 2015 roku. Udaje się to dzięki po-
mocy wielu społeczności: szkolnych i przedszkolnych (uczniowie,
przedszkolaki, nauczyciele, wychowawcy, rodzice i opiekunowie),
darczyńców, mediów, biznesu, społeczności lokalnej, administra-
cji samorządowej i oczywiście FHO (pacjenci i pracownicy)

– Tworzymy wspólnie coś dobrego. Owocem tej współpracy jest
przede wszystkim więź, trwała relacja, jaką nawiązujemy z lokal-
ną społecznością. To z kolei pozwala nam odczarowywać hospicjum,
uświadamiać nie tylko najmłodszych, jak ważne jest to miejsce – mó-
wi Marcin Milczarski z FHO.

Trzecia edycja będzie najprawdopodobniej jeszcze większa i
wspanialsza. Dlatego warto dołączyć do kolejnej odsłony, która
rusza we wrześniu.

W Galerii Wieża przy kościele Wniebowstąpienia Pań-
skiego trwają Ursynowskie Spotkania Twórców, czyli
doroczna przeglądowa wystawa twórczości plastycznej
artystów związanych z Ursynowem. To już trzynasta
edycja tego cyklicznego wydarzenia, podczas którego
możemy podziwiać prace kilkudziesięciu malarzy,
rzeźbiarzy, grafików i fotografików.

„Ursynowskie Spotkania Twórców mają długą tradycję – pierw-
sza wystawa odbyła się w 2004 roku. W tegorocznej edycji bierze
udział ponad 70 twórców, co jest dowodem na niesłabnące zainte-
resowaniem tym wydarzeniem. Zachęcam do obejrzenia wystawy”
– mówi zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Wernisaż wystawy odbył się w sobotę 17 czerwca o godz. 19. Licz-
nie zgromadzonych gości przywitał ksiądz Dariusz Gas, proboszcz
parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, który podziękował twórcom
– organizatorom wystawy: Marii Wollenberg-Kluzie i Janowi Ryl-
ke, oraz zwrócił uwagę na szczególne okoliczności towarzyszące te-
mu wydarzeniu artystycznemu: obchody Roku Świętego Brata Al-
berta (Adama Chmielowskiego), patrona Ursynowskich Spotkań
Twórców, oraz jubileusz 40-lecia naszej dzielnicy.

„W takich chwilach Galeria staje się mała, wernisaż przenosi się
częściowo na zewnątrz – trwa długo, bo długie, często inspirujące
są dyskusje. Ważnym elementem są codzienne dyżury artystów pod-
czas trwania tej wystawy, co ułatwia wszechstronne nawiązanie kon-
taktów ze zwiedzającymi. Różnorodność tematyki, różnorodność
kreacji artystycznych daje pogląd na kondycję współczesnej sztu-
ki polskiej. Brak jest takich pokazów sztuki, gdzie nie dominuje te-
mat wystawy, a gdzie liczy się indywidualna wypowiedź artystycz-
na – tym bardziej jest to cenna, rzadko spotykana inicjatywa” – pod-
kreśla kurator wystawy Maria Wollenberg-Kluza.

Wystawa będzie czynna do końca czerwca, w dni powszednie
w godz. 16–20, a w niedziele od 10 do 14. Jej organizację oraz druk
katalogu sfinansowano ze środków Dzielnicy Ursynów m. st.
Warszawy.

Budżet Partycypacyjny – głosowanie

Warto zmieniać swoje otoczenie!

Rekordowe 
Pola Nadziei

Ursynowskie Spotkania
Twórców po raz trzynasty

Trwa głosowanie na projekty z Budżetu Partycypacyj-
nego. Każdy mieszkaniec Warszawy, bez względu na
wiek (nie trzeba być pełnoletnim) i adres zameldowa-
nia (wystarczy mieszkać w stolicy) może zagłosować.
Trwające do 30 czerwca głosowanie to bardzo ważny
moment w Budżecie Partycypacyjnym. Mieszkańcy  de-
cydują o tym, w jaki sposób zostaną wydatkowane pie-
niądze z budżetu Warszawy. Od zaangażowania ursy-
nowian zależy, czy wybrane zostaną najciekawsze i
najpotrzebniejsze za zgłoszonych w naszej dzielnicy po-
mysłów.
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Joga na stres to hasło te-
gorocznego Międzynaro-
dowego Dnia Jogi 25
czerwca 2017 r. zobaczy-
my, jak joga pomaga na
stres, który jednomyślnie -
według wielu światowych
analityków i organizacji
zdrowotnych - został
okrzyknięty największym
wrogiem współczesnego
człowieka.

200 krajów, 20 miast w Polsce
i główne obchody Międzynaro-
dowego Dnia Jogi 2017 w naj-
bliższą niedzielę 25 czerwca o
godz. 10-18 pod hasłem Joga na
stres podczas pikniku rodzinne-
go na Polu Mokotowskim pod
patronatem i z udziałem Amba-
sadora Republiki Indii, Ajay Bisa-
ria oraz gościa specjalnego Mini-
stra Jogi i Ajurwedy w Indiach,
Sh. Shripad Yesso Naik’a.

“Jestem niezwykle dumny, że
impreza stała się cykliczną i wpi-
sała się w kalendarz dużych im-
prez. Tegoroczne hasło to joga
na stres. Znając od tysięcy lat jej
wartości zdrowotne, joga dosko-
nale pozwala w naturalny spo-
sób zadbać o równowagę psy-

chofizyczną, zdrowie i uczy czer-
pania radości z życia” - powie-
dział Ajay Bisaria, Ambasador
Republiki Indii. 

Wydarzenie to będzie miało
charakter całodniowego pikni-
ku na Polu Mokotowskim, gdzie
w gronie sympatyków jogi wraz
ze znajomymi z maty, rodziną i
przyjaciółmi będziecie uczestni-
kami wielu atrakcji:

- Dwadzieścia sesji jogi w ple-
nerze. O godz. 10:00 sesja jogi
dla każdego. Przez cały dzień
będzie można spróbować
wszystkich popularnych w Pol-
sce stylów i metod jogi na pozio-
mie początkującym lub wybrać
zajęcia dla zdrowia kręgosłupa i
stawów, zapracowanych, kobiet
w ciąży, dzieci, seniorów i inne,
porozmawiać z nauczycielami,
wymienić się doświadczeniami.
Sfera Jogi to miejsce, gdzie mo-
żecie złapać wewnętrzną rów-
nowagę.

- RagaBoy Live Act, multiin-
strumentalista łączący klasyczne
brzmienie sitaru i dilruby z chillo-
utowymi rytmami (o 17:00), mu-
zyczny chillout z The Frozen He-
art kąpiel w źwiękach gongu.

- Pokazy Acro Yogi oraz sty-
lów jogi.

- Pokazy i warsztaty tańca in-
dyjskiego. 

- Panele dyskusyjne i warszta-
ty na których dowiecie się jak za-
rządzać stresem i wykorzystać je-
go potencjał z korzyścią dla siebie.

- Konkursy z atrakcyjnymi na-
grodami (m.in. od Tefal Compa-
nion)

- Warsztaty jogi na zdrowe
biodra i kolana.

- Warsztaty malowania hen-
ną (mehendi).

- Strefa zabaw dla dzieci,
przez animatorów dziecięcych
oraz sesje jogi dla dzieci.

- Strefa zdrowego jedzenia,
pokazy kulinarne: “Daj sobie
spokój” Karoliny i Maćka Szacił-
łów oraz “Relaks i harmonia,
bo Tefal Companion gotuje za
Ciebie” Grzegorza Łapanow-
skiego. Specjały kuchni indyj-
skiej, wegańskie i wegetariań-
skie przekąski, vegan sushi, na-
turalne lody, tłoczone soki,
mango na wiele sposobów, aro-
matyczna kawa i oczywiście
słodkości.

- Strefa relaksu: odpocznij na
leżaku, kocyku, porozmawiaj z
przyjaciółmi, poopalaj się na
słońcu, znajdź swój ulubiony
smak ajurwedyjskich herbat
Yogi Tea, skorzystaj z masaży
ajurwedyjskich.

- Strefa wystawców: najnow-
sze kolekcje ubrań (zarówno do
jogi jak i na co dzień), mat, akce-
soriów do jogi, książek i natu-
ralnych kosmetyków, unikato-
wych produktów kulinarnych
(eco, bio i ajurwedyjskie), mebli
oraz biur podróży i linii lotni-
czych.

- Porady zdrowotne medycyny
konwencjonalnej (“Mobilny ga-
binet zdrowia”) oraz ajurwedy.

- Spotkania z autorkami ksią-
żek o zdrowym stylu życia i od-
żywianiu (Kasia Bem, Ina Ry-
barczyk, Aneta Łańcuchowska-
-Jeziorowska oraz Karolina i Ma-
ciej Szaciłłowie).

- Biblioteka jogina - wybór
profesjonalnych publikacji o
jodze.

Wydarzenie wspierają Amba-
sadorki Jogi: Agnieszka Cegiel-
ska, Edyta Herbuś, Paulina Holtz
Małgorzata Pieczyńska, Natalia
Przybysz od lat ćwiczące jogę i
propagujące zdrowy styl życia. 

Chcesz czuć się lepiej przyjdź
i dowiedz się więcej.

y b y

Piknik rodzinny na Polu Mokotowskim

Joga w walce ze stresem

Zdaniem radnego

Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic
W poniedziałek 26 czerwca o godz. 18.00 w Domu Kultury Stokłosy przy ul. Lachma-
na 5 odbędą się konsultacje społeczne organizowane przez miasto w sprawie zmia-
ny nazw ursynowskich ulic: ZWM i Ciszewskiego. Miasto chce poznać opinię miesz-
kańców. Jest to ten czas kiedy możemy, kolejny raz wyrazić naszą opinię. 

Powinniśmy się pojawić na tych konsultacjach jak najliczniej i obronić te nazwy i nie z powodów
ideologicznych ale czysto praktycznych i ekonomicznych. W kwietniu 2016 roku Sejm RP przyjął tzw.
ustawę dekomunizacyjną, która nakazuje, aby osoby, wydarzenia czy daty związane z komunizmem
lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane m. in. poprzez nazwy ulic. Oznacza to, że
wszystkie samorządy w Polsce muszą zmienić takie nazwy do 1 września 2017 roku. Rada miasta sto-
łecznego Warszawy zdecydowała, żeby spytać mieszkańców o opinię w sprawie zmiany nazw 12 ulic,
w tym dwóch ursynowskich: ZWM i Ciszewskiego. W Warszawie dekomunizacja nazw ulic była już
przeprowadzana po 1989 roku, jednak według Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) nie była komplet-
na. Na stronie http://www.konsultacje.um.warszawa.pl 

będą mogli Państwo znaleźć informacje przygotowane przez IPN na temat patronów ulic, którzy mają zo-
stać usunięci jako patroni warszawskich ulic. Szkoda, że w tym biogramie dla nazwy ul. ZWM nie przeczy-
tamy ani słowa o udziale członków tej organizacji w Powstaniu Warszawskim. Nie był to jakiś znaczący frag-
ment jej historii, ale pokazujący, że dzieje tej organizacji nie były pisane tylko według jednego scenariusza. 

Miasto słusznie wskazuje na ww. stronie internetowej koszty, jakie będą musieli ponieść mieszkań-
cy, firmy działające przy tych ulicach, spółdzielnie oraz samo miasto. W tych kosztach możemy zna-
leźć takie pozycje jak: wymiana dokumentów, zmiany w KRS, wymiana tablic z numerami domów i
nazwami ulic, nazwy „zaszyte” w różne nośniki komunikacji miejskiej. A nikt nie pisze tam o czasie,
jaki przeciętny Kowalski będzie musiał spędzić w różnego typu instytucjach, bankach, żeby poinfor-
mować o tych niepotrzebnych zmianach.

Musimy zrobić wszystko, by przekonać Radę Warszawy, żeby ta nie zmieniała nazwy ul. ZWM w
etapie, kiedy czas na zmianę mają samorządy. Należy pamiętać, że nawet jeśli Rada Warszawy do wrze-
śnia br. nie zmieni nazw ulic, to w następnym etapie może to zrobić wojewoda mazowiecki. Jednak
jeżeli wojewoda będzie chciał zmienić nazwę ul. ZWM, która ma kategorię drogi wewnętrznej, to zgod-
nie z ustawą dekomunizacyjną będzie musiał zapytać się o zgodę właściciela drogi czyli w tym przy-
padku miasto lub/i Spółdzielnię „Stokłosy”.

Na poniedziałkowym spotkaniu przekażę organizatorom konsultacji stanowisko ws. niepodejmowa-
nia przez władze m. st. Warszawy działań zmierzających do zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych,
które z mojej inicjatywy podjęła Rada Dzielnicy Ursynów w połowie 2016 roku. Przekażemy też wyniki
ankiety przeprowadzonej w zeszłym roku przez Spółdzielnię „Stokłosy” pośród mieszkańców ul. ZWM,
gdzie  92% głosujących mieszkańców – było przeciwnych zmianie patrona ulicy. W zeszłym roku spotka-
liśmy się również z panem Krzysztofem Berlińskim, prezesem SBM Stokłosy i z szefową Komisji Nazew-
niczej panią Anną Nehrebecką (PO),  przekazując im powyższe dokumenty i poinformowaliśmy, że
mieszkańcy tej ulicy nie życzą sobie zmiany nazwy. Duże wsparcie mamy ze strony Społecznego Komi-
tetu Obrony Nazwy ul. ZWM, na czele którego stoi nestor obrony tej nazwy nasz sąsiad Sławomir Litwin.

Na tę chwilę Zespół Nazewnictwa Miejskiego zaproponował, że zamiast nazwy ul. ZWM proponuje
ul. Kazimierza Moczarskiego, zaś zamiast ul. J.F. Ciszewskiego Zespół proponuje ul. Stanisława Szeni-
ca. W prowadzonych konsultacjach zachęcam do wypełnienia ankiety, którą można otrzymać w Wydzia-
le Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów lub zareagowania na ankietę umieszczoną na stro-
nie www.konsultacje.um.warszawa.pl. Ankieta zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej doty-
czy wszystkich 12 konsultowanych ulic. W ankiecie można również wyrazić swoją opinię ws. docelowej
nazwy (w wersji Internetowej można to zrobić tylko głosując za zmianą nazwy). Moim zdaniem, na tym
etapie powinniśmy zrobić wszystko, aby obronić dotychczasowych patronów tych ursynowskich ulic. W
przypadku ZWM są duże szanse na obronę  nazwy tej ulicy. Gdyby jednak nie udało się nam obronić tych
nazw, to miasto powinno zrobić oddzielne konsultacje, w których mieszkańcy tych ulic powinni wyra-
zić swoją opinię w sprawie nowego patrona. Wówczas można by poważanie pomyśleć nad propozycją
redaktora Macieja Mazura, który Ciszewskiego (Józefa) komunistę, proponuję zmienić na Ciszewskie-
go (Jana) komentatora sportowego, zaś ZWM na jedną z nazw, które były pierwotnie proponowane dla
nowo powstających ulic np. Trzech Dębów. Ale najpierw powalczmy o dotychczasowe nazwy.

Na pewno chciałbym, żeby ten spór nie podzielił mieszkańców pod względem ideologicznym, a je-
dynie byśmy patrzyli na wymiar praktyczny tej zmiany. Proponuję, żeby zamiast wydawania pienię-
dzy na zmianę nazw ulic, wybudować albo wyremontować plac zabaw dla dzieci na osiedlu Stokło-
sy, z czego będzie o wiele lepszy pożytek. P a w e ł  L E N A R C Z Y K

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

Trochę ponad tydzień te-
mu odbył się w Warszawie
protest taksówkarzy. Kie-
rowcy pojazdów samocho-
dowych, odpowiednio wy-
posażonych i oznaczonych
w geście rozpaczy przeciw-
ko aplikacji UBER, prze-
prowadzili zorganizowa-
ną akcję, która na celu
miała zablokowanie ru-
chu samochodowego w
mieście. 

Udało się osiągnąć cel. Bez
wątpienia wszyscy zauważyli,
że stoją w korku i u wszystkich
wywołało to ten sam odruch na
K. Nie chciałbym tutaj rozwo-
dzić się nad sensem tego prote-
stu, bo równie dobrze mogliby-
śmy rozważać protest listonoszy
przeciwko poczcie gmail. Sądzę,
że każdy ma w tym aspekcie zda-
nie już wyrobione. Niemniej jed-
nak zauważyłem jedną, ale bar-
dzo ważną zależność. Według
różnych doniesień prasowych w

proteście taksówkarzy uczestni-
czyło od 2 do 5 tysięcy pojaz-
dów. To rzecz bez precedensu.
Nie więcej niż 5 tysięcy samo-
chodów w skoordynowanej akcji
jest w stanie całkowicie zablo-
kować ruch w 2-milionowym
mieście. Ta sytuacja pokazuje
najdobitniej, że trzeba zmienić
myślenie o strukturze transpor-
tu w granicach miast. Transport
indywidualny w formie automo-
bilu nie może funkcjonować ja-
ko podstawowy środek prze-
mieszczania się po mieście. 

Widzimy szereg zmian i szere-
gi propozycji zmian dalszych.
Dziś lansuje się rower jako naj-
tańszy i najbardziej efektywny
środek lokomocji. Już nie tak da-
leka przyszłość wabi nas minia-
turowymi elektrycznymi samo-
chodami, elektrycznymi skute-
rami, ruchomymi kładkami i
chodnikami. Jest w czym wybie-
rać, ale to nadal są rozwiązania
za drogie w użyciu indywidual-

nym i systemowym. Najskutecz-
niejszym rodzajem transportu
w mieście jest klasyczny trans-
port zbiorowy. Bo przecież mia-
sto to zbiorowisko ludzi. 

Pojawia się fundamentalne
pytanie: jak zmienić mentalność
tych, którzy codziennie do cen-
trum wożą autem 3 puste miej-
sca albo więcej? Jak zachęcić
mieszkańców do korzystania z
transportu zbiorowego? 

Choć wydaje się, że miasto
unowocześnia swoje tabory i bu-
duje nową infrastrukturę, to w
moim odczuciu robi zdecydowa-
nie za mało, aby zmienić sposób
postrzegania transportu w mie-
ście. Właśnie tej zmianie dedyko-
wana jest nasza akcja #Darmo-
wyBiletPOW, o której oponenci
mówią, że to czysty populizm.
Nie Szanowni Krytycy, to jest za-
lążek dyskusji o nowej strukturze
transportu miejskiego, i tym za-
lążkiem jest cena biletu. 

J a n  M i e c z y s ł a w  Ł a w r y n o w i c z

Jak zablokować całkowicie dwumilionowe miasto

Więcej szoferów niż pasażerów?
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Dzielnica wydała kolejny, tym razem
wakacyjny, numer Ursynowskiego  In-
formatora Kulturalnego. Urząd Dzielnicy
Ursynów finansuje w różnej formie wyda-
rzenia kulturalne zarówno własne, jak i
propozycje organizacji pozarządowych,
grup twórczych i fundacji, tak aby ursy-
nowska oferta kulturalna była bogata i
zróżnicowana. Właśnie w informatorze
mieszkańcy Ursynowa  znajdą szczegóło-
wy program wydarzeń oraz informacje o
dystrybucji bezpłatnych kart wstępu. Pa-
pierową wersję informatora będzie moż-
na w przyszłym tygodniu otrzymać  w
Urzędzie Dzielnicy Ursynów, spółdziel-
czych domach kultury, oddziałach biblio-
teki publicznej oraz podczas poszczegól-
nych wydarzeń. Wersja cyfrowa informa-
tora jest dostępna na stronie internetowej
www.ursynow.pl.

W dniu 28 czerwca o godz. 19.00 w sali  136
w Ursynowskim Ratuszu odbędzie się spotka-
nie ze znanym dziennikarzem i pasjonatem Ur-
synowa Maciejem Mazurem. Podczas spotkania
dotyczącego nowej książki „Czterdziestolatek.
Historie z Ursynowa” będzie można porozma-
wiać z autorem oraz otrzymać autorską dedyka-
cję.  Nowa książka nawiązuje do poprzednich
publikacji „Witajcie na Ursynowie” oraz „Cza-
soprzewodnik. 33 lata na Ursynowie”, które cie-
szyły się dużą popularnością. Jest to kolejny ty-
tuł tego autora, budujący lokalną tożsamość na-
szej dzielnicy.

„Modelowemu osiedlu epoki Gierka stuknęła
właśnie czterdziestka. Każdy, kto przez nią prze-
chodził, wie, że to czas, w którym na to, co za na-
mi, patrzy się trochę idealistycznie. Człowiek my-
śli sobie: jakie piękne było to beztroskie dzieciń-
stwo, jaka szalona młodość i jak ciężko później ty-
rał, żeby coś w życiu osiągnąć. No i patrz pan? To
dokładnie tak samo jak z Ursynowem.” – czytamy
w „Czterdziestolatku”

Spotkanie  z Maciejem Mazurem Wakacyjny numer Ursynowskiego
Informatora Kulturalnego
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Po to cały naród polski łożył kiedyś na odbudowę stolicy, żeby dziś majątek Warszawy rozgrabiała banda wydrwigroszy...

Winne są wszystkie polityczne ekipy po 1989 roku

W dniu 12 czerwca rozpoczęła
działalność sejmowa komisja we-
ryfikacyjna, która ma badać zło-
dziejską reprywatyzację stołecz-
nych nieruchomości. Parlamen-
tarna opozycja kwestionuje
prawne podstawy funkcjonowa-
nia komisji, jednak zdecydowana
większość opinii publicznej po-
piera powołanie i przewidywany
sposób działania tego organu.

Po carskiej reformie uwłaszczenio-
wej w 1864 r. wielu posiadaczy ziem-
skich zostało z resztkami rodzinnego
majątku. Od tego czasu, aż do I wojny
światowej, wielu byłych ziemian prze-
prowadziło się do miast, gdzie stali się
zalążkiem nowej warstwy społecznej –
inteligencji. Wielu z tych ludzi za reszt-
ki rodowej fortuny kupowało place i
budowało domy czynszowe,  zapew-
niając w ten sposób środki do życia ko-
lejnym pokoleniom. Do tej grupy szyb-
ko dołączyli  przedstawiciele tworzą-
cych się nowych elit.  Na przełomie XIX
i XX wieku miały miejsce głębokie prze-
miany w polskim społeczeństwie, a jed-
nym z symboli było prężne i bogate
mieszczaństwo. Rodzinny majątek, czę-
sto zarobiony na różnego rodzaju spe-
kulacjach, można było przegrać w Mon-
te Carlo lub przepuścić na hulankach w
Paryżu. Zdarzały się takie przypadki.
Jednak znakomita większość starała
się zainwestować, a najpewniejszą z in-
westycji była własna nieruchomość w
Warszawie.

Tym sposobem Warszawa, którą w
1863 r. zamieszkiwało 211,8 tys. osób, w
1914 r. miała już 884,6 tys. mieszkań-

ców. Oznacza to, że przez pół wieku za-
ludnienie naszego miasta powiększyło
się o 318 proc. Dla porównania, w okre-
sie ostatnich 50 lat liczba ludności stoli-
cy wzrosła z 1.266,7 tys. do 1.715 tys.,
czyli ledwie o 35,4 proc. Wzrost liczby
ludności w tamtych czasach był więc w
przybliżeniu dziesięciokrotnie szybszy
niż obecnie. Przybysze potrzebowali
mieszkań, więc inwestowanie w nieru-
chomości stało się bardzo opłacalne.  W
1936 r. w stolicy wybudowano 2,4 mln ,
a w 1937 r. aż 3,4 mln metrów sześcien-
nych kubatury mieszkalnej. Po zastoso-
waniu uproszczonego przelicznika ozna-
cza to, że tylko w 1937 r. zbudowano w
Warszawie – w dużej  mierze na kredyt –
około 22 tys. mieszkań.

Po wielu latach starań – głównie pre-
zydenta Stefana Starzyńskiego – zasoby
komunalne stolicy państwa wzrosły z 2
proc. w 1919 r. do 10 proc. ogólnej po-
wierzchni w granicach administracyj-
nych w 1938 roku. Rok później – nie li-
cząc obiektów przemysłowych – w War-
szawie stało 25 498 budynków, w tym
853  prywatne. W okresie II wojny świa-
towej wojny całkowicie zniszczonych zo-
stało 11 229 budynków, ale przedwojen-
ne budowlane prosperity spowodowa-
ło, że nawet po wojennych zniszczeniach
aż 478,8 tys. osób  znalazło w mieście w
1946 r. dach nad głową.

Kto to odbudował...
Place i kamienice, które są przedmio-

tem badań komisji sejmowej, należały
przed 21 listopada 1945 r., kiedy de-
kret Bieruta wszedł w życie – do kon-
kretnych prywatnych osób. Bezpośred-

nio po ustaniu działań wojennych ru-
szyła odbudowa ruin. Ocaleni właści-
ciele ruszyli ratować swój majątek.
Czymś zgoła symbolicznym jest fakt,
że pierwszym obiektem  odbudowa-
nym na Starym Mieście była kamienicz-
ka przy ulicy Nowomiejskiej 10 odre-
staurowana przez przedwojennych wła-
ścicieli. Polska Ludowa decyzję o od-
budowie Starego Miasta podjęła w
1949, a do jej realizacji przystąpiono
dopiero w 1951 roku.

Ówczesna komunistyczna władza
uznała w 1945, że dla przyśpieszenia od-
budowy stolicy korzystna będzie „komu-
nalizacja gruntów warszawskich”, któ-
re po reformie administracji w 1950 r.
przeszły na własność państwa. W  zakre-
sie przejęcia gruntów na cele publiczne
władze PRL wzorowały się na Rotterda-
mie, gdzie powzięto podobną decyzję.
W dekrecie Bieruta napisano (art. 9), że
“przejęcie gruntów odbywa się za od-
szkodowaniem wypłacanym w miejskich
papierach wartościowych”. Papierów
tych jednak nigdy nie wydrukowano, to-
też przyrzeczone odszkodowania stały
się fikcją. Nie chcemy wchodzić w szcze-
góły związane z dekretem i jego losami,
dlatego przejdziemy bezpośrednio do
1990 r., kiedy reaktywowany został sa-
morząd terytorialny.

Rozpoczął się wówczas proces przej-
mowania przez samorządy mienia skar-
bu państwa. Trwał co najmniej dwa la-
ta i dopiero około 1992 r. rozpoczęła
się reprywatyzacja mienia będącego w
dyspozycji samorządu, przy czym była
to głównie sprzedaż. Pojawiły się wów-
czas pierwsze (raczej wtórne) roszcze-

nia byłych właścicieli. Początkowo nie-
śmiałe. Po 10–15 latach proces ten na-
brał jednak niebywałego przyśpiesze-
nia. Początkowo akcja zwrotu kamie-
nic byłym właścicielom i ich spadko-
biercom była traktowana jak symbol,
realizowanie sprawiedliwości  dziejo-
wej.  Można się z tym zgodzić, ale pod
pewnymi warunkami. Jeżeli kamienica
została wybudowana za pieniądze i wy-
siłkiem przodków, należy uznać, że
zwrot takiego obiektu jest należnym
wyrównaniem krzywd.

Sporny problem stanowi wykonana
przez inne osoby prawne lub fizyczne
powojenna odbudowa znacjonalizowa-
nej kamienicy, a często także jej rozbudo-
wa, oraz wyposażenie budynku we no-
woczesną w tym czasie infrastrukturę
techniczną (kanalizacja, centralne ogrze-
wanie). To nie powinno, a wręcz musi
być rozliczane,. Po opracowaniu i zasto-
sowaniu algorytmów oraz przeliczników
wartości pieniądza spadkobierca byłego
właściciela bądź kupiec roszczeń powi-
nien przed wręczeniem mu decyzji re-
prywatyzacyjnej wpłacić do kasy miasta
określoną sumę pieniędzy.  To także jest
sprawiedliwość dziejowa, bo komplet-
nie zrujnowaną stolicę odbudowywał
pod patronatem m. in. Stołecznego Fun-
duszu Odbudowy Stolicy cały naród. Za
darmo.  Dzieci w całej Polsce zbierały
złom i butelki, a zebrane pieniążki wpła-
cały na konto SFOS. To również jest pe-
wien symbol.  

Kto na tym skorzystał...
Tymczasem w procesie reprywatyza-

cji dochodziło do patologii. Znając za-
gadnienie od strony dziennikarskiej, mo-
żemy postawić tezę, że przynajmniej kil-
kaset decyzji reprywatyzacyjnych obar-
czonych jest wadami, często wydawano
je wręcz z naruszeniem prawa. Bardzo
ciekawym przykładem uwłaszczenia się
na nieruchomości odbudowanej z pu-
blicznych środków od zera jest kamieni-
ca przy ulicy Nowy Świat 66. W 2000 r.
Gmina Warszawa Centrum sprzedała tę
kamienicę za 100 tys. złotych. Nabywcą
był następca prawny Kazimierza B., zna-
nego w Warszawie producenta pieczątek,
datowników i stempli. Działacze War-
szawskiego Stowarzyszenia Lokatorów
twierdzą, że wartość rynkowa kamieni-
cy, zlokalizowanej na jednej z najbar-
dziej prestiżowych stołecznych ulic, to
przynajmniej 3,5 mln USD.

Urzędnicy samorządowi, jak również
szczęśliwy nabywca, kontrują, że war-
tość nieruchomości jest o wiele niższa
ze względu na brak szczegółowych zapi-
sów w księdze wieczystej, jej zadłużenie
oraz fakt, że budynek niemal w całości
został odbudowany. Pytanie tylko – przez
kogo. Jeśli wyłącznie z pieniędzy rodzi-
ny B., nie mamy pytań. Ale jeśli w odbu-
dowie partycypowało społeczeństwo,
sprawą powinien zająć się prokurator,
ponieważ za przysłowiowy “psi grosz”

Warszawa pozbyła się kamienicy wartej
miliony dolarów. Tym bardziej, że urzęd-
nicy zaniżyli pierwszą opłatę za użytko-
wanie wieczyste do 0,3 proc. wartości
gruntu, choć zwyczajowo pobierano 1
proc. od funkcji mieszkaniowej i 3 proc.
od usługowej.

Budynek Nowy Świat 66 był w 1945 r.
zburzony w 95 procentach, jak większość
domów przy tej reprezentacyjnej ulicy
Warszawy, o czym najlepiej świadczą
zdjęcia z tego okresu. Odbudowę zrujno-
wanej stolicy wspierał cały kraj. Do koń-
ca 1948 r. na konto Społecznego Fundu-
szu Odbudowy Stolicy wpłynęło
3,4 mld złotych. Zapisy w
księgach wieczystych
dowodzą, że wiele
budynków by-
ło zadłużo-
nych u

skarbu
państwa
właśnie z
tytułu powo-
jennej odbudo-
wy finansowanej m.
in. ze środków SFOS.
Ponoć kamienica nr 66 przy
ul. Nowy Świat obciążona była długiem
w wysokości około 2 mln zł. Twierdzenie
więc, że dom przy Nowym Świecie 66 i
pozostałe na tej ulicy zostały odbudowa-
ne przez dawnych właścicieli jest po pro-
stu śmieszne. W odniesieniu do kamieni-
cy Nowy Świat 66 wniosek o przyzna-
nie tzw. własności czasowej został złożo-
ny przez spadkobierców właściciela Wła-
dysława Czubka w dniu 12 października
1948 roku.

Lokatorzy wskazują palcem
Od 1946 do 1968 r. zarządcą budynku

w imieniu spadkobierczyni byłego właści-
ciela był Kazimierz B., który pobierał od

lokatorów opłaty czynszowe (zmarł
22.10.1986 r.). Nagle okazało się, że Woj-
ciech B., zstępny zarządcy budynku No-
wy Świat 66 Kazimierza B., jest nie za-
rządcą, lecz spadkobiercą. Tak się bo-
wiem jakoś dziwnie stało, że po śmierci
spadkobierczyni właściciela odnalazł się
dokument przyrzeczenia sprzedaży nie-
ruchomości na rzecz Kazimierza B. Dzia-
łacze Warszawskiego Stowarzyszenia Lo-
katorów twierdzą, że w dokumentacji z
czasów odbudowy kamienicy ówczesny
administrator Kazimierz B. wielokrotnie
wykreślał nazwisko spadkobierczyni z

pism urzędowych, a nawet podpisy-
wał się jej nazwiskiem.

Tak czy owak, od 1
marca 2001 r. za

sprawą urzęd-
ników Gmi-

ny War-

szawa
Centrum

prawnymi
właścicielami

kamienicy przy
ul. Nowy Świat 66

są spadkobiercy Kazi-
mierza B. Ostatnio okazało

się, że Wojciech B. ma udziały w kilku
innych nieruchomościach na terenie
Warszawy, bynajmniej nie peryferyj-
nej. Stara się o zwrot nieruchomości
Racławicka 4, Goszczyńskiego 24 i Ma-
riensztat 6. Decyzją wydaną w paź-
dzierniku 2015 r. przez zastępcę dyrek-
tora BGN Jerzego Mrygonia (autor
skandalicznej decyzji o zwrocie nieru-
chomości przy Narbutta 60, której wy-
konanie udało się tygodnikowi Passa
zablokować), pan Wojciech B. – wraz z
dwiema innymi osobami – nabył udzia-
ły do części gruntu przy ul. Kazimie-
rzowskiej 72 na Starym Mokotowie, na
którym posadowiona jest 4-kondygna-

cyjna kamienica z 21. lokalami miesz-
kalnymi – 6 z nich zostało wykupio-
nych przez najemców. Komisja  weryfi-
kacyjna powinna dokładnie prześwie-
tlić działalność Wojciecha B., a szczegól-
nie proces reprywatyzacji kamienicy
Nowy Świat 66.

Nie jest tajemnicą, że zdecydowana
większość kupców roszczeń i innych
osób związanych z “dziką” reprywatyza-
cją to wpływowi przedstawiciele tzw.
zawodów prawniczych – sędziowie, pro-
kuratorzy, a przede wszystkim adwo-
kaci. Ukształtowała się wąska, niezwy-
kle ustosunkowana grupa ludzi, którzy
zaczęli żerować na procesie reprywa-
tyzacji. Ministrowie PiS mówią często o
kaście prawniczej. Krzywdzi to zdecydo-
waną większość prawników, ale nie spo-
sób nie zauważyć, że bardzo często  w
tej społeczności spotykamy wręcz „dy-
nastie” prawnicze, w których zawód
przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Wydziały prawa większości naszych uni-
wersytetów są bardzo liczne. Młodzi lu-
dzie zawiązują na studiach przyjaźnie,
niekiedy na całe życie. Nic więc dziwne-
go, że sędzia bez zbędnych oporów
uznaje znanego adwokata  kuratorem
mienia byłych właścicieli nieruchomo-
ści przy Królewskiej 39.

Ręka rękę myje...
Interesujące jest to, że prawnicy Sa-

morządowego Kolegium Odwoławcze-
go w Warszawie uznali pełnomocnic-
two potwierdzone przez notariusza z
wyspiarskiego państewka Saint
Kitts&Nevis, choć rzekomy były właści-
ciel w chwili wydania tego dokumentu
miałby mieć około 130 lat. Prof. Ewa
Łętowska –   w jednym z wywiadów
(Gazeta Wyborcza z 27-28 sierpnia 2016
r.) powiedziała m. in.: „Sądy powinny
były zdawać sobie sprawę, że napędza-
ją koło reprywatyzacji”. Prokuratorzy,
przykładem mogą być ci z Mokotowa,
robili wszystko, by zamieść pod dywan
zarzuty w sprawie zwrotu kamienicy
przy Narbutta 60.

Dzisiaj Piotr Rodkiewicz, dyrektor sto-
łecznego Biura Spraw Dekretowych, na-
stępcy rozwiązanego Biura Gospodarki
Nieruchomościami, twierdzi do kamery
telewizyjnej bez drgnięcia powieki, że
“badał” sprawę Narbutta 60 i “nie widzi
tam patologii, a fałszerstwo dokumentu
trzeba udowodnić”. Dla pana dyrektora
nie ma nic zdrożnego i nieprawidłowego
w tym, że kluczowy dokument (akt no-
tarialny z 1947 r.), na którym opiera się
roszczenie, wyprodukowany został nie
w kancelarii notarialnej, lecz w piwnicy
zrujnowanego budynku na Mokotowie
przez osobę nie będącą notariuszem, wy-
pis z aktu notarialnego różni się od ory-
ginału znajdującego a archiwum pań-
stwowym, a sama decyzja reprywatyza-
cyjna zawiera zapis niezgodny ze sta-
nem faktycznym. Boże chroń nas, war-
szawiaków, od takich “badaczy”.

Większość z zamieszanych w proce-
der skupu roszczeń to osoby obracające
grubymi milionami. Komunistyczna pro-
paganda nazwałaby takich „krwiopijca-
mi spasionymi na krzywdzie ludzkiej”.
Omawiana grupa,  głównie członków za-
wodów prawniczych, to górna warstwa
polskich elit towarzyskich i finansowych
III RP. To ludzie, którzy z całym cyni-
zmem wykorzystywali swoja wiedzę i
rozległe koneksje, by ograbiać z majątku
miasto oraz osoby mniej wyrobione w
posługiwaniu się prawem. To ludzie, któ-
rzy byli i są  głównymi kreatorami poję-
cia  „święte prawo własności”, co polskie
sądy przyjęły jako wykładnię w postę-
powaniu. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć inny wywiad, jakiego prof. Ewa Łę-
towska udzieliła Gazecie Wyborczej (GW
14-15 lutego 2015 r.) po tytułem: „Wła-
sność nie jest święta”.  W wywiadzie po-
wiedziała m. in.: „Gdyby chociaż sędzio-
wie mieli większe kapelusze … i trochę
mniej  aksjologicznej niechęci do intere-
su społecznego jako rzekomego dziedzic-
twa po komunie”.  A w innym miejscu:
„Mit świętej własności w wypadkach wąt-
pliwych nakazywał zwracać ją z nadmia-
rem dawnym właścicielom, ich następ-
com prawnym lub tym, który  się za nich
podawali. A przecież przy szkodach wy-
rządzonych przez wojnę i następujące
po niej zmiany ustrojowe ucierpieli nie
tylko właściciele kamienic czy nierucho-
mości”.

Kto nie lubi stolicy...
Nabycie  przez jednego z członków

omawianej elity roszczeń do kamieni-
cy przy ul. Hożej 25A za 50 złotych nie

jest czymś wyjątkowym, ani też wstydli-
wym dla skupujących roszczenia. Z jed-
nej strony gwiazdy polskiej palestry, z
drugiej naród, który często gołymi ręko-
ma odbudowywał przejmowane przez
nich dzisiaj kamienice. Jak czują się
dzisiejsi 70- albo 80-letni ludzie, którzy
od 1946 r. organizowali, często z wła-
snej inicjatywy, zbiórki złomu, szmat,
butelek, koncerty i przedstawienia, pra-
cowali nieodpłatnie przy odgruzowy-
waniu i odbudowie przeznaczając do-
chód na fundusz odbudowy stolicy, a
dzisiaj bezradnie patrzą jak owoc ich
ciężkiej społecznej pracy konsumuje
banda wydrwigroszy? Z pewnością fa-
talnie. To żadna sprawiedliwość dziejo-
wa, to raczej dziejowa niesprawiedli-
wość. Pytają nieśmiało, czemu nie wy-
licza się wartości nieruchomości w dniu
wejścia w życie dekretu Bieruta i z
uwzględnieniem ówczesnej lokalizacji,
co przy coraz częstszych odszkodowa-
niach w wyniku „nieodwracalnych
skutków prawnych” ma obecnie nad-
zwyczajne znaczenie.

Władze PRL obłożyły wszystkich Po-
laków 0,5 – procentowym podatkiem
od zarobków z przeznaczeniem na
SFOS. Niektóre wyroby, jak na przykład
alkohol, także obłożone były składką
na SFOS. To dowodzi, że na odbudowę
stolicy płaciliśmy dosłownie wszyscy, w
różny sposób. Znaczna część społeczeń-
stwa dodatkowo z własnej woli świad-
czyła na Fundusz widząc w tym możli-
wość niesienia pomocy tak znajdującej
się w ruinie Warszawie, jak i jej miesz-
kańcom. Wiele budynków,  a nawet ca-
łych ciągów ulic (np. Nowy Świat), od-

budowano dzięki  funduszom zebra-
nym przez społeczeństwo. Ubocznym
skutkiem przymusu płacenia po wojnie
na SFOS jest objawiająca się dzisiaj an-
tywarszawska fobia w polskim parla-
mencie. Podczas akcji zbierania podpi-
sów pod projektem tzw. ustawy „janosi-
kowej” wiele osób wieszczyło, że usta-
wa nie ma szans, ponieważ większość
posłów po prostu nie lubi Warszawy.
Ich zdaniem, stolica ma płacić, bo przed
laty kraj płacił na stolicę.

Warto im przypomnieć, że Społecz-
ny Fundusz Odbudowy Stolicy został
przekształcony w Społeczny Fundusz
Odbudowy Kraju i Stolicy, z którego
finansowano odbudowę wielu obiek-
tów na terenie całego kraju, na przy-
kład niektóre budynki obecnego Uni-
wersytetu Opolskiego. Modne od ja-
kiegoś czasu totalne negowanie osią-
gnięć polskiego społeczeństwa w okre-
sie komunistycznego zniewolenia jest
naszym zdaniem przysłowiową wodą
na młyn dla wszelkiej maści cwania-
ków, czego znakomitym przykładem
są warszawscy kupcy roszczeń. Pod
hasłem walki z komuną uprawiana jest
w cyniczny sposób grabież majątku na-
rodowego. Koneksje towarzyskie, biz-
nesowe, a chyba także polityczne re-
prywatyzacyjnej ośmiornicy sprawia-
ją, że przez 27 lat III Rzeczypospolitej
żadna z rządzących państwem partyj-
nych ekip nie miała woli uchwalenia
ustawy reprywatyzacyjnej, która choć
w minimalnym stopniu ucywilizowała-
by ten proces.

L e c h  K r ó l i k o w s k i
Ta d e u s z  P o r ę b s k i
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W trzeciej dekadzie czerw-
ca, prawie przez cały XIX
wiek, Warszawa tętniła
życiem z racji mającego tu
miejsce  Jarmarku Gene-
ralnego Świętojańskiego.
Była to wielkie przedsię-
wzięcie, zainicjowane
przez Stanisława Staszica,
który 28 grudnia 1816 r.
objął stanowisko dyrekto-
ra Wydziału Przemysłu,
Kunsztu i Handlu w Komi-
sji Rządowej Spraw We-
wnętrznych i Policji Króle-
stwa Polskiego. 

Pełniąc tę funkcję, a także na-
wiązując do wielowiekowej tra-
dycji, Staszic ustanowił w War-
szawie Jarmark Generalny Świę-
tojański. Była to największa im-
preza handlowa w ówczesnym
Królestwie Polskim, a głównym
obszarem zainteresowania był
handel wełną i towarami po-
chodnymi. Zjeżdżali wówczas z
całego Królestwa, a raczej  z wiel-
kiego obszaru dawnej Rzeczy-
pospolitej, producenci wełny,
aby sprzedać swój towar, a póź-
niej zabawić się na bruku sto-
łecznym w wielkich panów - jak
pisał przed laty Juliusz W. Go-

mulicki.  Dodał on nieco dalej
powołując się na Kroniki Prusa:
„Kto przywiózł 500 pudów –
otrzymywał tytuł jaśnie wiel-
możnego, kto 250 – wielmożne-
go, a kto 30 pudów, ten nazywa
się tylko panem dobrodziejem
…”.  Targowano się więc zawzię-
cie i bawiono do upadłego. Cen-
tralnym punktem jarmarku był
obecny Plac Krasińskich. Wyni-
kało to z faktu, iż w 1779 r.  przy
tym placu wzniesiono budynek
dla teatru, a gdy teatr w 1833 r.
przeniósł się do nowego gma-
chu przy obecnym Placu Teatral-
nym, stary budynek posłużył za
magazyn wełny (widoczny z pra-
wej strony rysunku Polkowskie-
go – 1860).

Trzeba też zwrócić uwagę na
fakt, iż z lewej strony omawiane-
go rysunku Polkowskiego – to
jest vis a vis dawnego budynku
teatralnego – znajdował się Pałac
Krasińskich, w tamtych czasach
siedziba najwyższych władz Kró-
lestwa Polskiego, a później –  car-
skiego sądownictwa.

W przedsięwzięcie biznesowe
„Jarmark Generalny Świętojań-
ski” włączył się Bank Polski, któ-
ry odkupił od Maurycego Wolf-

fa i jego wspólników wspomnia-
ny budynek byłego teatru, z
przeznaczeniem na magazyn
wełny. Po kilkudziesięciu latach,
ze względu na pogarszający się
stan budynku, bank w końcu XIX
w. wybudował nowe magazyny
w pobliżu linii Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej. Magazyny
(składy) powstały wówczas przy
ulicy Nowogrodzkiej i jej prze-
cznicy, którą wówczas nazwano
Składową,  a obecnie nosi na-
zwę Pankiewicza. 

Po I wojnie światowej tradycja
jarmarku zanikła.  W miejscu
dawnych składów wełny stoi
obecnie m. in. Bank Rolny przy
ul. Nowogrodzkiej (50), wznie-
siony w latach międzywojen-
nych. Gmach został zbudowany
w roku 1927 według projektu
Mariana Lalewicza. Fasada
utrzymana jest w stylu peters-
burskiego klasycyzmu.

Od lat trwa w Warszawie dys-
kusja na temat święta stolicy. W
1991 r., w dwusetną rocznicę
uchwalenia prawa o miastach,
za datę takiego święta uznano
21 kwietnia, a więc dzień,  w któ-
rym dwieście lat wcześniej pra-
wo o miastach wpisano do ksiąg

miejskich Starej Warszawy. Po-
mimo uroczystych sesji Rady
Warszawy na Zamku Królew-
skim oraz licznych uroczystości
– data nie znalazła uznania war-
szawiaków. Wydaje się, że głów-
nym mankamentem wyznaczo-
nego terminu była pogoda, któ-
ra na początku trzeciej dekady
kwietnia potrafi być jeszcze bar-
dzo dokuczliwa. Zła pogoda w
naturalny sposób ogranicza im-
prezy plenerowe, które z natury
rzeczy są główną atrakcja tego
typu imprez. 

Później za datę święta stolicy
przyjęto dzień 1 sierpnia – dzień
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego – także ta data nie zosta-
ła zaakceptowana przez opinię
publiczną. Pamięć  o śmierci 200
tysięcy mieszkańców miasta, sta-
ła w ewidentnej sprzeczności z
istotą święta, które powinno być
przede wszystkim radosne. Dys-
kusja trwa więc nadal.

Ja proponuję, aby zastano-
wić się nad datą 24 czerwca,
czyli dniem Świętego Jana
Chrzciciela. Wynika to m. in. z
faktu, iż najstarszy kościół War-
szawy (fara, później katedra, a
obecnie bazylika) jest pod we-
zwaniem tego świętego. Święty

Jan jest więc najstarszym pa-
tronem naszego miasta,   a jego
imię towarzyszy Warszawie już
od 700 lat.

24 czerwca to dzień w którym
młodzież szkolna kończy naukę
(albo już skończyła), a dorośli
szykują się do letniego wypo-
czynku. Dzień jest najdłuższy, a
noc najkrótsza. Pogoda jest za-
zwyczaj bardzo piękna, a przyro-
da bogata kwiatami i pierwszy-
mi owocami. Noc świętojańska
w tradycji Słowian (ale nie tylko)
jest czasem wręcz magicznym,
związanym z licznymi obrzęda-
mi i legendami. Z datą tą wiążą
się także tradycyjne w Warsza-
wie  „Wianki”, które w obrzędo-
wości Polan zajmowały szcze-
gólne miejsce.

Zaproponowana data święta
Warszawy jest oczywiście jedną
z bardzo licznych możliwości,
albowiem w dziejach naszego
miasta było wiele zdarzeń, któ-
re zasługują na uhonorowanie.
Ta data ma jednak pewną prze-
wagę nad innymi: wypada w
najatrakcyjniejszej porze roku,
u progu okresu wakacyjnego, a
także sięga do najstarszej symbo-
liki naszego miasta. Nie ma też
podtekstu politycznego!

Można więc założyć, iż gdyby
święto Warszawy wyznaczono
w dniu Świętego Jana,  a także
gdyby przywrócono ideę jarmar-
ku (oczywiście w całkowicie no-
wej formule), to u progu sezonu
wakacyjno-urlopowego,  w War-
szawie mogłaby zaistnieć ogrom-
na impreza plenerowa, połączo-
na z „Wiankami”, ale także z
przedsięwzięciem handlowo-g-
ospodarczym. Ten ostatni atut
jest o tyle istotny, iż jak świad-
czy wskrzeszony przed laty Jar-
mark Dominikański w Gdańsku,
impreza ta ściąga nad Motławę
dziesiątki tysięcy zainteresowa-
nych z całej Polski i nie tylko. 

Jarmark Generalny Święto-
jański w Warszawie odbywający
się w ostatniej dekadzie czerwca,
mógłby być wielką atrakcją sto-
licy Polski, jak tez wielką pro-
mocją Warszawy u progu wiel-
kiego sezonu turystycznego.
Wszelkie imprezy organizowa-
ne w tym czasie w związku ze
świętem Warszawy, miałyby
ogromna widownię i międzyna-
rodowy rozgłos. 

Moim zdaniem, zapropono-
wana data warta jest poważne-
go rozważenia.

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Czy 24 czerwca nie mógłby się stać Świętem Warszawy?

Plac Krasińskich i Jarmark Generalny Świętojański

PPllaacc KKrraassiińńsskkiicchh oobbeeccnniiee

PPllaacc KKrraassiińńsskkiicchh nnaazzyywwaannyy nniieekkiieeddyy WWeełłnniiaannyymm

Przez 5 lat od uruchomienia systemu (01.08.2012) mieszkańcy Warszawy i turyści
wypożyczyli rowery Veturilo już ponad 10 milionów razy. Tylko od początku czerw-
ca tego roku odnotowano już ponad 500 tysięcy wypożyczeń.

Warszawiacy pokochali rowery Veturilo. Korzystają z nich coraz częściej. Od początku tego sezo-
nu wypożyczono rowery w Warszawie 2,23 mln razy, czyli więcej niż w całym 2016 roku! Stało się
tak dzięki rozbudowie systemu i zwiększeniu liczby rowerów. Dzienny rekord wszechczasów padł nie-
spełna miesiąc temu, kiedy jednego dnia, w sobotę 20 maja, dokonano aż 42 tysięcy wypożyczeń! 

Najpopularniejszą stacją pod względem zarówno liczby wypożyczeń jak i zwrotów jest w tym ro-
ku ta na rogu al. Niepodległości i Batorego. Drugie miejsce zajmuje stacja przy Placu Wileńskim. Naj-
popularniejsza trasa pokonywana przez użytkowników Veturilo jest jednak na Bielanach i wiedzie
wzdłuż ulicy Dewajtis od Marymonckiej do UKSW. 

System Veturilo jest piątym największym systemem rowerów miejskich w Europie i największym
systemem w Polsce. Korzysta z niego ponad pół miliona użytkowników. Operatorem systemu jest Ne-
xtbike Polska, który udostępnia rowery miejskie w 26 miastach i miejscowościach w Polsce. Z rowe-
rów Nextbike Polska korzysta ponad 1,1 miliona użytkowników, którzy do tej pory wypożyczyli ro-
wery ponad 20 milionów razy.

10 milionów wypożyczeń Veturilo
FOTO NEXTBIKE

Laur dla SMB Imielin
Miesięcznik pt. „Domy Spółdzielcze” ukazuje się nieprzerwanie od 1957 roku. To
najważniejszy i najbardziej znaczący periodyk poświęcony problematyce spół-
dzielczości mieszkaniowej w Polsce. Wysoką pozycję,  jaką zajmuje wśród czaso-
pism różnych spółdzielczych branż, zawdzięcza faktowi, że spółdzielczość miesz-
kaniowa stanowi największą, najlepiej zorganizowaną i najsilniejszą ekono-
micznie grupę ze wszystkich rodzajów tych organizacji. 

Według danych Krajowej Rady Spółdzielczej obecnie liczy 3600 spółdzielń zrzeszających
4.600.000 członków. Te imponujące liczby z pewnością podnoszą prestiż pisma.

Właśnie w tym znaczącym miesięczniku został ogłoszony konkurs, którego celem, jak informu-
je redakcja, „jest popularyzacja najciekawszych form pracy spółdzielń mieszkaniowych”.

Gospodarka rynkowa preferuje zysk jako podstawowe kryterium sukcesu, traktując marginal-
nie inne wartości potrzebne do stworzenia harmonijnego życia społecznego. 

W odróżnieniu od wielu zarządców nieruchomości, spółdzielczość mieszkaniowa tworzona na
zasadzie dobrowolności, równości i samorządności, mimo dziejowych perypetii, poza podstawo-
wym zadaniem zaspokajania potrzeb materialnych przechowała również swoje humanistyczne
tradycje, które legły u jej źródeł. Dość wspomnieć takie nazwiska jak: Bolesław Prus, Stefan Że-
romski, Stanisław Wojciechowski (prezydent II RP) i wiele innych wybitnych postaci zaangażo-
wanych w ruch spółdzielczy.

Dlatego w kryteriach oceny  konkursu pod tytułem „NIE TYLKO MIESZKANIE” szczególną uwa-
gę zwracano na pracę i osiągnięcia w obszarze działalności społeczno-kulturalnej.

Miło nam donieść, że wśród zwycięzców konkursu znalazła się ursynowska Spółdzielnia Bu-
dowlano-Mieszkaniowa „IMIELIN”. To nie powinno dziwić, gdyż istotnie Rada i Zarząd nie szczę-
dzą wysiłków na utrzymanie i rozwój znajdujących się na ternie Imielina placówek służących roz-
rywce, edukacji i kulturze. Jest to nagroda w pełni zasłużona.

W tekście wręczonego dyplomu czytamy:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA „IMIELIN” W WARSZAWIE / Laureatka Kon-

kursu „Nie tylko mieszkanie” / nagrodzona za działalność społeczno-kulturalną / ze szczególnym
uwzględnieniem / dorobku spółdzielczej Galerii Działań.

Redakcja „Domów Spółdzielczych” uznała za stosowne wymienić w uroczystym dokumencie
placówkę o wybitnych zasługach kulturotwórczych i wystawienniczych. Niewątpliwie Galeria Dzia-
łań ze swoim specyficznym i oryginalnym profilem działalności, zaliczana w świecie artystycz-
nej awangardy do najlepszych, na takie wyróżnienie zapracowała. Tym większa to chwała dla imie-
lińskiej Spółdzielni.

J e r z y  R .  B o j a r s k i
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Autorskie koncerty młodych polskich kompozytorów –
studentów uczelni muzycznych – to stały punkt progra-
mu Galerii Działań, a jednocześnie cenna dla meloma-
nów możliwość śledzenia, co dzieje się w polskiej muzy-
ce współczesnej. A że dzieje się ciekawie – pokazał
ostatni koncert z cyklu „Muzyka nowa” 2 czerwca br.

Swe prace zaprezentowała szóstka studentów kompozycji z
klasy prof. Stanisława Moryty. Wiktor Gniazdowski (ur. 1994) swą
Suitą nr 1 wprowadził nastrój wspaniały; jego kompozycja, z du-
cha bachowsko – chopinowska (należy to oczywiście brać z wła-
ściwym dystansem!), z pięknymi tematami „romantycznymi” i „ba-
rokowymi”, zapraszała wręcz do „zasłuchania się”. Bachowskie
asocjacje (aż się prosiło, żeby w miejsce fortepianu usłyszeć kla-
wesyn!), znakomite zrytmizowanie pewnych partii Suity – poka-
zywały melodyczną wrażliwość twórcy. Chwilami można było
odnieść wrażenie, że oto słuchamy mistrzowskich wykonań same-
go Glenna Goulda, a nie współczesnej kompozycji bardzo jeszcze
młodego twórcy.

Przejmująca była pieśń Marcina Marchewki (ur. 1995) Grób Po-
tockiej z cyklu Pieśni do słów Adama Mickiewicza, wykonana doj-
rzałym basem Karola Skwary. Prowadzący koncert Andrzej Kara-
łow, doktorant profesora Moryty, a także jeden z „bohaterów” kon-
certu, w komentarzu podał, że Marchewka zamierza napisać mu-
zykę do całego cyklu Sonetów krymskich. Zamierzenie wspaniałe
i warte wysiłku!

Wielki aplauz wzbudziła kompozycja Zuzanny Koziej (ur. 1994)
Pater noster na sekstet wokalny (dwa soprany, dwa basy, alt i tenor).
Tekst Modlitwy Pańskiej, z drobnymi zmianami, podyktowanymi
wymogami kompozytorskiej koncepcji, zabrzmiał tego wieczoru
olśniewająco dzięki perfekcyjnie zestrojonym głosom wykonawców.
Znów mieliśmy okazję do „podróży w czasie”, do klimatu angielskich
iście motetów z wyraźnym jednak rysem współczesności. To było
kilka minut prawdziwej uczty dla ucha. 

Inne zgoła, a jednak jakoś dobrze znane klimaty wprowadziła Zu-
zanna Falkowska (ur. 1988) kompozycją September in Lisboa na
klarnet, klarnet basowy i akordeon. Wykonujące kompozycję Dzio-
łak/Stankiewicz Duo wydobyło z utworu wszystko, co w nim było
najcenniejszego. A zestawienie brzmień instrumentów (dość rzad-
kie, choć akordeon dawno przestał być instrumentem „weselno-po-
dwórkowym”) i maestrii wykonawczej znów zachwyciły słuchaczy.

To samo duo Dziołak/Stankiewicz stanęło wobec poważniejsze-
go wyzwania, wykonując utwór wspomnianego już Andrzeja Ka-
rałowa (ur. 1991) Sun Chants. Znać, że Autor, pracownik naukowy
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, jest już w wyż-
szych regionach muzyki współczesnej, trudniejszej, wymagającej
od słuchacza większej wiedzy i wrażliwości. Sięganie do najnow-
szych osiągnięć teorii muzyki spowodowało, że klimat koncertu
zmienił się radykalnie – nastrój spoważniał, dźwięki nie były już „mi-
łe dla ucha”, wskazywały na wysokie wtajemniczenie kompozyto-
ra w arkana muzyki naszych czasów.

W jakimś sensie do tego samego nurtu nawiązywała ostatnia z
bohaterek omawianego wieczoru, Żaneta Rydzewska (ur. 1991) w
kompozycji Tagtraum. Jak określiła to sama Autorka, inspirowały
ją marzenia senne, ze zmieniającymi się klimatami i obrazami, z na-
strojami ulotnymi, z nieokreślonością, tajemnicą… Tu wspomnia-
ne już Duo Dziołak/Stankiewicz pokazało przede wszystkim moż-
liwości techniczno-brzmieniowe instrumentów, zwłaszcza akor-
deonu. Okazało się, że są one doprawdy przebogate, zda się: nie-
ograniczone (co trudno by podejrzewać, mając w pamięci dotych-
czasowe własne doświadczenia słuchacza). Klimat tego utworu –
trudnego, ale fascynującego niezwykłością brzmień – też nie pozo-
stawił słuchaczy obojętnymi.

Przedsięwzięcie wsparł finansowo Wydział Kultury m. st. War-
szawy dla dzielnicy Ursynów.

W o j c i e c h  P i o t r  K w i a t e k

Pracownia Sztuki Dziecka
– Galeria Działań – obcho-
dzi w tym roku jubileusz
30-lecia. Najlepszym pre-
zentem na taką okazję są
sukcesy, jakie odnoszą
młodzi adepci sztuki z tej
znanej w Polsce i na świe-
cie pracowni.

Wspaniała wiadomość nade-
szła z dalekiej Japonii, gdzie Ma-
ja Górecka została finalistką Mię-
dzynarodowego Konkursu The
11th Toyota Dream Car Art Con-
test - Japan 2017. Po odbiór na-
grody, /na koszt organizatora/
wybierze się wraz rodzicami do
Tokio. To był światowy finał,
gdzie z całego świata /79 krajów
i regionów/ napłynęło ponad 830
tysięcy prac!. Warto wspomnieć,
że w eliminacjach  krajowych na
„Samochód marzeń’” z Pracowni

Sztuki Dziecka nagrody otrzyma-
li: Magdalena Żółtowska /złoto/,
Maja Górecka /srebro/, Tadeusz
Rozenek /brąz/. Jakby tych na-
gród było mało, to należy jeszcze
dołożyć „Złotą paletę” dla Micha-
ła Czapczaka, jaką zdobył w
XXXVI w Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym dla Dzie-
ci i Młodzieży „Mały Bitolski Mon-
trmartre” w Macedonii. Wyróż-
nienie w tym konkursie otrzyma-
ła Magdalena Kutela. 

Gratulujemy wszystkim nagro-
dzonym wspaniałych twórczych
sukcesów.  Szczególne gratula-
cje należą się artystom plasty-
kom prowadzącym w tej placów-
ce edukację plastyczną. Irena
Moraczewska, /„Bardzo jasna
Pani”,  jak napisał o niej kiedyś
Władysław Hasior/, to przykład
talentu pedagogicznego, połą-

czonego z własnym  twórczym
rozwojem. Mistrz świeci przykła-
dem dla ucznia. Patrząc na to z
perspektywy rodzinnej, można
też powiedzieć, że Matka jest
przykładem dla córki Katarzyny.
Dzisiaj Katarzyna Derkacz-Gaj-
ewska z własnymi sukcesami pe-
dagogicznymi wspiera w tym
dziele matkę – Irenę. Jest więc

szansa na to, że dzieci i młodzież
z tej placówki odnosić będą dalej
sukcesy. Edukacja plastyczna wy-
maga ciągłego rozwoju, aby do-
cierać do najpiękniejszych pokła-
dów wrażliwości młodego czło-
wieka. Takie podejście daje suk-
cesy, nawet w dalekiej Japonii i
trochę bliższej Macedonii. 

Te k s t  i  f o t o  J e r z y  D e r k a c z

Kompozytorzy w Galerii Działań

Co im w duszy gra?

Pracownia Sztuki Dziecka

Sukces w Japonii i Macedonii
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Piórem Derkacza
Renata 

Bukowska
absolwentka UW

i podyplomowych 
studiów zarządzania

nieruchomościami 
na SGGW

Rudi Szubert, piosenką
rozsławił „córkę rybaka” z
Mazur. Minister Jan Szyszko,
”córką leśniczego” zaintere-
sował opozycję, a Jerzy Der-
kacz postanowił zaprezento-
wać młoda kobietę z imienia
i nazwiska.  Renata Bukowska
nie jest „córki rybaka” czy
„córki leśniczego”, jest córką
Teresy. Mam nadzieję, że
dzięki listowi jaki Renata na-
pisała … do mnie, zaistnieje
nie tylko w Spółdzielni Miesz-
kaniowo- Budowlanej IMIE-
LIN, ale również dzięki swoje-
mu wykształceniu i pracowi-
tości w administracji pań-
stwowej, czy w spółkach skar-
bu państwa. Jest w końcu cór-
ką Teresy. 

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

O statnio wziąłem się za literaturę nieco mroczną, bo to, co dzisiaj dzie-
je się na świecie, po prostu wciska w podłoże. Ludzka pazerność, któ-
ra weszła na orbitę okołoziemską, religijni fanatycy zabijający w imię

swojego boga niewinnych ludzi, obłudni politycy mamiący społeczeństwo czczy-
mi obietnicami... Od dawna twierdzę, że świat idzie w złym kierunku i przyszłe
pokolenia niechybnie czeka zagłada. Czy całkowita, bo jakiś wariat naciśnie w swoim prezydenc-
kim gabinecie czerwony przycisk? To możliwe, wszak liczba osób zaburzonych rośnie w zastrasza-
jącym tempie. Tak czy owak, jakaś kara za grzechy musi być. Tak jest od zawsze. 

W 1321 r. włoski poeta Dante Alighieri ukończył pisanie poematu “Boska komedia”. To arcy-
dzieło literatury wywarło na wieki ogromny wpływ na kulturę europejską. Już wtedy Dante
tkwił w przekonaniu, że ludzkość błądzi. Opisując piekło i kary, jakich doświadczają tam grzesz-
nicy, zapewne chciał odstraszyć w ten sposób ówczesne społeczeństwo od popełniania czynów
niegodnych i namówić ludzi do prowadzenia zacnego i cnotliwego żywota. “Boska komedia” jest
syntezą średniowiecznej myśli filozoficznej, historycznej, teologicznej i jak ulał pasuje do dzisiej-
szej panoramy świata. Przekonałem się o tym, przerzucając ostatnio kartki tego arcydzieła. Po-
emat przedstawia wędrówki poety przez Piekło, Czyściec i Raj – opisując zaświaty w niezwykle
barwny sposób. Poznajcie więc, drodzy Czytelnicy Passy, co czeka was po śmierci, jeśli za życia
nie będziecie grzeczni.  

Już przy wejściu do Piekła usłyszycie głosy mówiące kilkoma językami. Do waszych uszu dotrą
żałosne jęki bólu i cierpienia. Przy bramie będzie bardzo tłoczno, a zewsząd dobiegać będą wrza-
ski i wycia. Zobaczycie okropne postacie o strasznych kształtach. W kącie ujrzycie Choroby oraz Sta-
rość, Trwogę i Nędzę. Tuż obok Wojna i Niezgoda będą spacerować ręka w rękę. Królem Piekła jest
Lucyfer, jego dzieci są tam strażnikami. Cierpnie wam skóra na grzbiecie, Czytelnicy – Grzesznicy?
Spoko, to dopiero początek.  

N a środku placu prowadzącego wprost do Piekła stoi wielkie drzewo. Dziedziniec
otoczony jest murem cierpienia i bólu. W gałęziach drzewa pochowane są sny i ma-
rzenia tych ludzi, którzy już cierpią męki w Piekle. W tym miejscu musi stanąć każ-

dy, kto ma przekroczyć piekielne bramy. Potężne drzewo zabiera bowiem ludziom resztki mi-
łych wspomnień, marzeń, nadziei oraz wszystko to, co im jeszcze pozostało. Zostaniecie ogra-
bieni ze wszystkiego, co zabraliście ze sobą w zaświaty. Olbrzym Briareus pilnuje drzewa, by
nikt nie ułamał nawet małej gałęzi, bo to oznaczałoby, że powrócą do niego jego marzenia. W
dalszej części płynie pełna błota rzeka Acheront, która jest pierwszą z piekielnych rzek. Prze-
woźnikiem dusz  jest Charon. Przepuszcza dusze w dalsze kręgi Piekła, które podzielone zo-
stało na dziewięć kręgów. 

Pierwszy Krąg – to przedpiekle zwane Limbo, II Krąg grupuje grzeszników zesłanych za zbytnią
zmysłowość, w III Kręgu skoszarowano żarłoków i pijaków, w Kręgu IV cierpią skąpcy i utracjusze,
a w V ludzie gwałtowni i gniewni. VI Krąg zarezerwowany jest dla heretyków i bluźnierców prze-

ciwko Bogu, VII dla samo-
bójców, ludzi agresywnych,
dręczących innych, psycho-
patów oraz masowych mor-
derców. Krąg VIII zajmują
natomiast fałszywi pochleb-
cy, wróżbici, oszuści, uwo-
dziciele, fałszerze, a także
dusze ludzi, którzy dopro-
wadzali do waśni. Krąg ten

podzielony jest na dziesięć części i zamieszkany w różnych rejonach, w zależności od kalibru po-
pełnionych win. Moim zdaniem jest to najlepsze miejsce dla polityków. 

No i Krąg IX, najgorszy w całym Piekle. Cierpią tam straszliwe katusze najwięksi grzesznicy, zdraj-
cy swego kraju, przyjaciół i rodziny. To dusze ludzi, którzy całe życie zdradzali innych dla własnych
korzyści. W olbrzymim zamku, otoczonym rzeką ognia i przesyconą siarką pustynią, mieszka Sza-
tan. Najdalszą część piekła zamieszkuje Lucyfer zamknięty w wielkiej bryle lodu. W jego dwóch pasz-
czach tkwią dusze ludzi, którzy uznani zostali za największych zdrajców w historii ludzkości. Są ni-
mi Judasz, który zdradził Jezusa Chrystusa, oraz Brutus, który zdradził Cezara.

Przyjrzyjmy się, gdzie zamieszkują inne osobistości znane z historii. W I Kręgu znajdują się du-
sze ludzi, którzy nie dostąpili sakramentu chrztu, bowiem żyli przed narodzeniem Chrystusa. Są tam
m. in. Homer, Owidiusz, Cezar, Euklides, Ptolemeusz, Tales oraz sporo postaci mitologicznych. Cier-
pią oni przede wszystkim katusze psychiczne, że nie ujrzą nigdy oblicza Boga. Z tego kręgu scho-
dy prowadzą do Kręgu II, gdzie przebywają dusze rozpustników. Spotkacie tam m. in. Helenę Tro-
jańską, Parysa, Kleopatrę i Tristana. Krąg III znajduje się na polanie, gdzie dusze miotane są wia-
trem i chłodem. W tym kręgu spotkamy ludzi, którzy zgrzeszyli nadmiernym łakomstwem. Od mo-
mentu przybycia do kręgu nie jedli i nigdy nie zaspokoją głodu. Na straży łakomych dusz stoi Cer-
ber. Krąg IV podzielony jest na dwa osobne pomieszczenia – dla skąpców i utracjuszy. Ich dusze przez
cały czas biją się ze sobą. Strażnikiem tego kręgu jest Pluton. 

W V Kręgu, znajdującym się nad największą z piekielnych rzek – Styksem, panuje
wieczny chaos, a ze sklepienia kręgu spływa smoła. Znajdują się w nim dusze ludzi
popadających szybko w gniew. Strażnikiem tego kręgu jest Flegiasz. Dusze te muszą

pracować dostarczając smołę do rzeki. Kto popatrzy na Styks, traci rozum. Rzeka rozdziela się
na Kokytos – rzekę lamentu i Letę – rzekę zapomnienia. Każdy, kto napije się wody z Lety, traci
pamięć. W VI Kręgu dusz heretyków i bluźnierców pilnują Furie siedzące na murach ociekających
krwią. Przez centrum tego kręgu płynie Rzeka Wrzącej Krwi. Na drugim brzegu znajduje się wej-
ście do następnego VII Kręgu, którego pilnują Centaury. Tu męki piekielne cierpią samobójcy, psy-
chopaci i dręczyciele innych oraz masowi mordercy, dlatego krąg ten podzielony jest na trzy re-
jony. Strażnikiem pierwszego jest potwór Minotaur, w drugim rejonie żyją Harpie – kobiety po-
twory, które dręczą dusze pokutne zamienione w ociekające krwią drzewa. Trzeci rejon zalany
jest smołą. Są tu zesłane na wieki dusze masowych morderców, można tam zapewne spotkać du-
sze panów Hitlera, Stalina i Kaliguli.

Kręgi VIII i IX wymagają osobnego opisu. Krąg VIII podzielony jest na dziesięć części i nosi na-
zwę Złe Doły, a powinien nosić Polityczny. Poza duszami notorycznych uwodzicieli, fałszywych wróż-
bitów i zwykłych fałszerzy znajdują się tu bowiem dusze osób doprowadzających do kłótni i waśni.
Dusze grzeszników z VIII Kręgu przypominają monstra – mają pierzaste brzuchy i silne wykrzywio-
ne pazury, którymi wzajemnie się ranią. Strażnicy tego kręgu trzymają w rękach bicze z plecionych
rzemieni. Wśród potępionych zobaczycie m. in. Jazona, który uwiódł, a później porzucił amazon-
kę Izifilię. Wróżbici przebywają w najciemniejszej części tego kręgu. W piątej części zanurzeni w smo-
le tkwią oszuści pilnowani przez diabły, w ósmej fałszerze, a w dziewiątej i dziesiątej części dusze
ludzi, którzy szerzyli waśnie. Wierzę, że znajdą tam swoje miejsce dusze G.W. Busha, Tony`ego Bla-
ira i kilku im podobnych polityków.

I X Krąg znajduje się w najniższej części Piekła i sięga jądra Ziemi. Przebywają w nim dusze zdraj-
ców, którzy wykorzystywali zaufanie innych. Na początku dziewiątego kręgu umieszczeni zo-
stali zdrajcy własnych rodzin. Najgorsi grzesznicy to ci, którzy zdradzili swoich dobroczyń-

ców. Następnie ci, którzy zdradzili swoich przyjaciół. W samym centrum piekła znajdują się zdraj-
cy, którzy wydali obcym własną ojczyznę. Tam prawdopodobnie krążą dusze uczestników konfe-
deracji targowickiej oraz Janusza i Bogusława Radziwiłłów. Przygotowano im miejsce w dogodnym
sąsiedztwie Lucyfera, władcy podziemnego świata. “Przez wiele krętych dróg, przez moczary i ba-
gna, przez jeziora zastygłe i pustynie tchnące siarką idzie się do zamku (...). Dookoła jeżą się stro-
me skały. Pałac otaczają mury obronne trzykrotnym kręgiem. Pod murami płynie strumień ogni-
sty. Olbrzymia brama wspiera się na kolumnach, a ponad nią dźwiga się żelazna baszta. W ciem-
noszarej sali, pośrodku zamczyska stoi wielki tron, a na nim Lucyfer”.

Myślę intensywnie gdzie ja wyląduję, kiedy Tanatos zamknie mi oczy na zawsze. Chyba w Krę-
gu IV dla utracjuszy, bo od zawsze wszystko, co zarobię, zaraz wydaję, a do oszczędzania mam wro-
dzony wstręt. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Hulaj dusza! Piekło dopiero będzie...

„Od dawna twierdzę, że świat idzie
w złym kierunku i przyszłe pokole-
nia niechybnie czeka zagłada. Czy
całkowita, bo jakiś wariat naciśnie
w swoim prezydenckim gabinecie
czerwony przycisk?”

W łaściwie Marian Krzysztof. Wszyscy znali Go jednak jako Krzysztofa, lub
Pana Krzysztofa. W wielkim mieście, na Ursynowie – dosłownie na Ur-
synowie, bo na stacji metra Ursynów, stworzył instytucję społeczną.

Zadziwiającą, bo był to sklep z chlebem i ciastkami. Sklepik właściwie. Bez światła
dziennego, w kącie, jak w jakiejś dziupli z betonu, wraz z zapleczem nie więcej, na
oko, niż 28 metrów kwadratowych. Może nawet mniej. Kiedyś z ciekawością zajrzałem na to zaplecze.
Do dziupli w dziupli. A tam ciasne biurko a nad nim tablica z przyszpilkowanymi fakturami, kartecz-
kami, przepisami prawa. Poza tym stół do krojenia chleba, ciast i do pakowania. I skrzynki z chlebem.

Pan Krzysztof siedział tam na zapleczu tyle, ile musiał. Te papiery to był Jego obowiązek i odpo-
wiedzialność. Misją było utrzymywanie tego całego interesu w stanie, jakby zależała od tego nie tyl-
ko Rodzina, ale i Ojczyzna. Kiedy uporał się z papierami, wychodził do klientów, pomagał , ukła-
dał, sprzątał – zawsze poważny, skupiony. Niezwykle skromny z wyglądu i w zachowaniu, ale bił
od niego autorytet. Wyglądał na starszego. 

Odszedł nagle, 9 czerwca, mając 72 lata. Pożegnaliśmy Go tydzień później, w piątek 16 czerw-
ca – rodzina, znajomi i garstka klientów, takich jak ja. W pięknym, zaprojektowanym przez profe-
sora Marka Budzyńskiego parafialnym kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na KEN. Geogra-
ficznie akurat pośrodku pomiędzy „Chlebakiem” a pracownią Twórcy Ursynowa. Pięć minut pie-
chotą w jedną, pięć minut w drugą stronę. W 1973 rozmawiałem z Profesorem patrząc na wielkie
płachty papieru z ursynowskim projektem. Zapytałem, gdzie kościoły. Wskazał palcem wolne od
zabudowy place (fizycznie nie było tam chyba jeszcze żadnego budynku).  – Jak przyjdzie lepszy
czas, tam one zostaną zbudowane – odpowiedział z taką pewnością, jakby ten lepszy czas dostrzegł
przez okno jak nadchodzi. Jest coś wiążącego Profesora, ten kościół z jego wykraczającą poza nor-
malną posługę duszpasterską misją kulturalną i społeczną pełnioną we właściwie zaprojektowanych

salach i Pana Krzysztofa, członka i
animatora tej parafialnej i ursy-
nowskiej społeczności. Żegnaliśmy
Go ze smutkiem, że tak szybko od-
szedł, ale i z wdzięcznością, że był
i z podziękowaniem za to, w jaki
sposób był pośród nas. Współtwo-
rzył tę ursynowską społeczność. 

Był taki trochę niedzisiejszy ze
swoją powagą i poczuciem odpo-
wiedzialności. Zachodzę do „Chle-
baka” prawie codziennie od lat –

po chleb, ale i po trosze, by doświadczać szczególnej atmosfery tego sklepiku. Ciekawy kontrast: On
zawsze poważny i skupiony. One: Żona (od może pół roku raczej w sklepie już nieobecna) i trzy wspa-
niałe kobiety tworzące ten zespół. Zawsze uśmiechnięte, życzliwe dla klientów i dla siebie wzajem-
nie. Tłok tam, ciasnota niemiłosierna – na maleńkiej powierzchni postanowiono mieć bardzo sze-
roki asortyment pieczywa i słodkości, nawet na wadze stoi zwykle pudełko z czymś aktualnie pole-
canym, które przy każdym kliencie trzeba unieść na chwilkę i z powrotem położyć,  w wąskim przej-
ściu między ladą, szafą chłodniczą i szklaną ścianą stacji metra przeciskają się wychodzący i wcho-
dzący – a One zawsze cierpliwie, życzliwe i uśmiechnięte. Także oczami, nie tylko profesjonalnie. 

Pan Krzysztof stworzył mikroświat prawdziwie rodzinnego biznesu i jak w Paryżu, albo w nie-
których dzielnicach Berlina czy Wiednia stworzył centrum społeczne okolic stacji metra Ursynów.
Równie istotne jak inne centra kultury, z których jedno jest zresztą w najbliższym sąsiedztwie. 

Pan Krzysztof przyjechał kiedyś gdzieś spod Konina (nie wiem tego na pewno, domyślam się),
zakorzenił jak inni przybysze na Ursynowie i swoją pracą, osobowością, w której odpowiedzialność
tak pięknie splotła się ze skromnością i prawdziwym szacunkiem dla każdego człowieka stworzył
instytucję – nie waham się to powiedzieć – kultury dnia codziennego.

Niedzisiejszy trochę. Może jutrzejszy, kiedy może nadejdą lepsze czasy dla międzyludzkich re-
lacji. Tacy ludzie jak Pan Krzysztof tworzą wspólnotę. Bardzo będzie Go nam brakowało.

A n d r z e j  C e l i ń s k i
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WARTO MYŚLEĆ Andrzej Celiński

Pan Krzysztof Dziurdź...

„Pan Krzysztof stworzył mikro-
świat prawdziwie rodzinnego
biznesu i jak w Paryżu, albo w
niektórych dzielnicach Berlina
czy Wiednia stworzył centrum
społeczne okolic stacji metra
Ursynów”
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Chodzi o Puszczę Białowieską, która co jakiś czas powraca, jako temat bul-
wersujący opinię publiczną. No bo jak tu się nie denerwować, jeśli jedy-
ną taką puszczę, ostatni pierwotny las w Europie wycinają. I to kto? Le-

śnicy i pracownicy leśni. Na czele tej aspołecznej grupy stoi sam minister środo-
wiska Jan Szyszko. Z jakiegoś nieznanego nam powodu postanowił pozbyć się nie-
szczęsnego lasu, który ostatnio stał się oczkiem w głowie ekologów. Zapewne ministrem kieruje żą-
dza pieniądza. Taki, w każdym razie, przekaz płynie z mediów życzliwych puszczy, a nieżyczliwych
ministrowi. Choć ze względu na nazwisko, jego też powinni wspierać ekolodzy lub jacyś inni zie-
loni. Szyszki to przecież element przyrody, a tę właśnie upodobali sobie owi obrońcy. 

Niestety, wokół ministra dzieje się dokładnie na odwrót. Walczący zajadle o naturę najróżniej-
szego autoramentu bojownicy zamiast go chronić, przypinają się łańcuchami do drzew uniemoż-
liwiając pracę leśnikom i prześcigając się w formułowaniu najcięższych zarzutów pod adresem mi-
nistra. Nieprzychylne media nie żałują mu epitetów i barwnych przykładów rzekomego bestialstwa,
którego minister Szyszko dopuszcza się wobec prastarego kompleksu leśnego. Zdaniem tych me-
diów, znika on z ekologicznej mapy Polski pod ciosami toporów i pił siepaczy ministra. Podobno wy-
cinane są całe kwartały cennego lasu. 

Żadne z zatroskanych tym faktem mediów nie informuje o tym, że owe kwartały lasu to w isto-
cie kikuty martwych drzew zjedzonych przez szkodniki, m. in. korniki, w dodatku w czasach po-
przedniego rządu. Jeśliby ich nie usunięto – zniknęłyby nie tylko one, ale doszłoby do rozprzestrze-
nienia się plagi szkodników. W krótkim czasie puszcza przestałaby istnieć. Powstaje więc pytanie
– dlaczego media, które tak ochoczo informują o wycince, przemilczają skrzętnie fakt, że chodzi wła-
śnie o ratowanie lasu? Puszcza stoi tam, gdzie stała przez wieki, ale w dużej części jest martwa. Nie
rusza się z miejsca, to przecież nie las Birnam, który podszedł (za sprawą przemyślnego triku) pod
mury Dunzynanu w dramacie Williama Szekspira – „Makbet”. I wygląda na to, że Białowieska bę-
dzie zachowana dla następnych pokoleń. Oczywiście, jeśli jej ochronę pozostawimy fachowcom, a
nie domorosłym znawcom leśnictwa, ekologom, mediom etc. 

Wyobraźmy sobie, że udajemy się z chorym zę-
bem do dentysty, a ten oznajmia nam, iż jest,
niestety, za późno i trzeba się zęba pozbyć. Im
szybciej zostanie wykonana ekstrakcja, tym lepiej.
My jednak wiemy, co dla nas naprawdę jest do-
bre. Postanawiamy chory ząb chronić za wszel-
ką cenę. Idziemy więc do domu i czekamy, co bę-
dzie dalej. Nietrudno się domyślić co będzie.Stra-
cimy ząb bezpowrotnie, a przy tym narazimy na-
sze zdrowie. Ryzykujemy też utratę kolejnych,

zdrowych zębów. Nawiasem mówiąc, po co w ogóle mamy chodzić do dentysty, skoro sami znamy
się na wszystkim równie dobrze jak on. Przecież to my wiemy lepiej. Znamy się również na leśnic-
twie, na potrzebach lasu i wiemy jak chronić puszczę. A jeśli nie będziemy czegoś wiedzieć – na pew-
no wyjaśnią nam to media nieżyczliwe ministrowi, bo tam aż roi się od naukowców i specjalistów
z zakresu ochrony lasów przed szkodnikami. 

Dlaczego wielu ludzi ulega medialnej nagonce na obecnego ministra środowiska, nie zastanawia-
jąc się jakie ma kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Dlaczego nie wierzą doktorowi honoris cau-
sa Uniwersytetu w Lüneburgu, laureatowi nagrody im. Ettore Majorany, przyznawanej przez Papie-
ską Akademię Nauk, a tak łatwo dają wiarę dyletantom? Co jest powodem działań podjętych przez
ministra Szyszkę w Puszczy Białowieskiej, w której przez całe lata drzewa zaatakowane przez
szkodniki obumierały jedno po drugim zamieniając się w próchniejące, suche badyle? Dlaczego mi-
nister środowiska w rządzie jest poddawany tak surowej ocenie? 

Dlaczego wreszcie minister Szyszko - leśnik, nauczyciel akademicki, profesor nauk leśnych z wielolet-
nim doświadczeniem stał się celem zmasowanego ataku? Odpowiedź wydaje się prosta. Z jednej stro-
ny jest on członkiem rządu Beaty Szydło, a ten poddawany jest nieustającej krytyce opozycji. To akurat
łatwiej zrozumieć. W grę wchodzi wyraźna różnica interesów politycznych stojących naprzeciw siebie ugru-
powań. Szkoda, że w tym ataku znika z pola widzenia sprawa samej puszczy. Stała się ona tylko pretek-
stem do sporu, nie zaś rzeczowego dialogu prowadzonego z podaniem konkretów i argumentów. 

W przypadku ekologów, którzy przy okazji wrzawy wokół puszczy chcą ugrać swój własny inte-
res, sprawa wydaje się jasna. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi najpewniej o pieniądze. Pusz-
cza była zasiedlona przez setki, a nawet tysiące lat. Człowiek żył z nią w symbiozie. Dobrze rozu-
mieją to mieszkańcy lokalnych miejscowości związanych z puszczą wieloletnią historią. To oni pró-
bują przegonić pojawiających się tam zielonych aktywistów. Wiedzą, że puszcza dla swojego istnie-
nia wymaga utrzymania nadal tej symbiozy. Korzyści wtedy są obopólne. 

Powyższy tekst to nie tylko przydługi wywód na tematy odległe od zainteresowań przeciętnego miesz-
kańca Warszawy. Z podobnymi dylematami, jak te dotyczące Puszczy Białowieskiej, spotykamy w stoli-
cy. Jeśli ma się ona rozwijać, nie da się uniknąć konfliktów i kwestii spornych. Przykładem jest dyskusja wo-
kół budowy południowej obwodnicy Warszawy. Zawsze da się wypracować kompromis, warto jednak pa-
miętać, by był on wypracowany na podstawie argumentów, a nie doraźnych potrzeb jednej strony.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Puszcza powraca

„Kwartały lasu to w isto-
cie kikuty martwych
drzew zjedzonych przez
szkodniki, m. in. korniki,
w dodatku w czasach
poprzedniego rządu”

Gdy Jaś wieczorem, tuż po robocie,
Wrócił do domu, zastał w nim ciocię.

Ostatnio często się z nią spotykał,
Bo dobrze znała córkę leśnika.

Po powitaniu: Czy wszyscy zdrowi?
Spytała: Dałeś list Mariuszowi?

Jaś, jakby w głowę dostał obuchem.
Obiecał cioci załatwić fuchę,

Więc mówi: Dałem! Ale, cholera!
Akurat obok stała kamera,

Wszystko nagrała. Poszło w Polsacie.
Musicie mówić, że mnie nie znacie.

Oj, głupi Jasiu! Szło ci tak świetnie,
Lecz musisz działać bardziej dyskretnie!

Nie może zrazić cię byle szczeniak,
Masz jeszcze tyle do obsadzenia.
Trzeba korzystać z pozycji pana,

Zanim się skończy ta dojna zmiana.

Rób tak jak inni. Nie bądź nachalny!
Wybierz dowolny urząd centralny,
Możesz na przykład z córki leśnika
Zrobić rzecznika, pełnomocnika,
Ustawić dobrze na górnej półce,

W Radzie Nadzorczej w państwowej spółce.

Pospiesz się! Czeka jeszcze Elżunia,
Protegowana ojca z Torunia.

Są jeszcze banki, możesz poprosić,

By synekurę dano Małgosi.
Jakąś posadę ciotce Helenie

Może załatwić Wojtek w Orlenie.

Brzydzisz się Unią, ale dla Eli,
Może co nieco wyrwiesz z Brukseli?

Aha! Beatka, moja bratowa
Chce awansować kumpli z Sycowa,

Mówi, że wszystkim szampana stawia, 
Jeśli przeniosą ich do Wrocławia.

W kolejce czeka pociotek Adam.
Też mu potrzebna dobra posada.
Może u Antka coś w zbrojeniówce

Mógłby od razu dostać w gotówce?
Niech sobie pełną nabije kiesę,

Zrób go doradcą, albo prezesem.

Dopisz mu, proszę, do życiorysu:
Ma kompetencje, zna program PiSu.
Tak samo szwagier Ziutek ze Zgierza, 

Nie skończył szkoły, ale należał.
Niech do Lubina trafią sąsiedzi.

To nic, że nikt się nie zna na miedzi.

Na swą sąsiadkę liczą też Brzeszcze,
Zięć i teściowa, Bóg wie, kto jeszcze.

Córka rybaka, siostry rolnika,
Bracia grabarza, krewni królika.
Z rączki do rączki krążą koperty.

Czy nie ma dla mnie jakiejś oferty?

CÓRKA LEŚNIKA

W o j t e k  D ą b r o w s k i
Na Służewiec ma powrócić tradycyjna elegancja

Uczcijmy godnie pamięć gen. Andersa!
W niedzielę na służewieckim torze po raz
pierwszy w historii konie nie wystąpią w
roli głównej. Wyjątkowo w tym dniu sta-
ną się wspaniałym tłem uroczystej gali z
okazji oddania do użytkowania kom-
pleksowo wyremontowanej trybuny ho-
norowej. Służewiec czekał na tę chwilę
od kilku dekad. 

Punktem kulminacyjnym gali będzie gonitwa
im. Gen. Władysława Andersa (godz. 17.30), Na-
czelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w latach
1944–1945 i 1946-1954, następcy Prezydenta RP
na uchodźstwie w latach 1950–1954. Patronat
nad wyścigiem, w którym będzie się ścigać osiem
trzyletnich koni arabskich czystej krwi, objęła cór-
ka generała, pani Anna Maria Anders, sekretarz
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po-
między gonitwą piątą a wyścigiem im. Gen. Wła-
dysława Andersa zaplanowana jest godzinna prze-
rwa na pokazy kawaleryjskie – musztry, zawody
we władaniu białą bronią, itp. W niedzielę mi-
tyng na Służewcu rozpocznie się o godz. 14.30,
łącznie dwudniówka będzie liczyć 14 gonitw. 

Uhonorowanie gen. Andersa na Służewcu jest
strzałem w dziesiątkę, choć nieco spóźnionym.
Był on bowiem nie tylko wybitnym wojskowym i
wielkim Polakiem – patriotą, ale również miło-
śnikiem koni wyścigowych. Miał własną stajnię, w
której stało 28 koni pełnej krwi angielskiej. Po-
czątkowo znajdowała się ona w Łańcucie, póź-
niej przeniesiono ją na Służewiec. Generał więk-
szość koni zakupił w stadninie Alfreda hr. Potoc-
kiego w Albigowej i oddał je do treningu Zbignie-
wowi Michalczykowi, który po wojnie doznał od
komunistycznych władz sporo przykrości za “wy-
sługiwanie się wrogowi klasowemu”. Jako ho-
dowca generał zaistniał tylko raz, ale z sukcesem.
Wyhodowana przez niego klacz “Stasia” przegra-
ła prestiżową gonitwę Produce tylko do ogiera
“Skarb”, legendy przedwojennych wyścigów w
Polsce. 

Władysław Anders od dzieciństwa jeździł kon-
no. Kariera wojskowa generała również związana
była z kawalerią. W 1932 r. ówczesny pułkownik
Anders został brązowym medalistą mistrzostw
Wojska Polskiego. Władysław Anders wychował
wielu doskonałych polskich kawalerzystów. Eki-
pa olimpijska, którą kierował na międzynarodo-
wych zawodach w Nicei w 1925 r., odniosła wiel-
ki sukces zdobywając dla Polski aż cztery pierw-
sze nagrody. Jednym z członków tej ekipy był ma-
jor Henryk Dobrzański (okupacyjny pseudonim
“Hubal”), który wraz z trzema innymi jeźdźcami
zdobył przechodni Puchar Narodów. Trofeum to
polska ekipa zdobyła po raz pierwszy w historii.
Generał Władysław Anders miał mnóstwo obo-
wiązków, ale poza zawodowymi najwięcej czasu
poświęcał swoim koniom, które były jego drugim
życiem, równie ważnym jak wojskowe. 

Organizator gonitw i dzierżawca zabytkowe-
go hipodromu na Służewcu, spółka Totalizator
Sportowy, zaktualizował ceny biletów i karnetów
na zmodernizowaną trybunę honorową, która
została zakwalifikowana jako Strefa A podzielona
na parter oraz pierwsze i drugie piętro. Jednora-
zowy bilet na parter kosztuje w dni wyścigowe
15 zł, bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + dziecko do
15 lat) 25 zł, natomiast za bilet jednorazowy w du-

że dni wyścigowe (Derby, Dzień Arabski, Wielka
Warszawska) trzeba będzie zapłacić 40 zł, przy
czym ilość biletów jest ograniczona. Pierwsze pię-
tro Strefy A to – jednorazowy bilet 20 zł, rodzin-
ny 30 zł. Karnet sezonowy na pierwsze piętro
kosztuje 350 zł. Piętro drugie, tak zwane VIP–o-
wskie, jest z definicji najdroższe – jednorazowe
wejście 25 zł, bilet rodzinny 40 zł, karnet sezono-
wy 450 zł. Bilety wstępu na trybunę środkową
(Strefa B) kosztują 5 zł. Dzieci i młodzież szkolna
do 18 lat oraz seniorzy powyżej 60. roku życia
wchodzą za darmo. Bilety do nabycia również na
www.eventim.pl.

W związku z oddaniem do użytkowania odre-
staurowanej trybuny honorowej (Strefa A) podję-
ta została decyzja o wprowadzeniu wzorem innych
światowych torów tzw. dress code’u. I tak na try-
bunę honorową nie zostaną wpuszczone osoby w
klapkach i sandałach, obuwiu sportowym, szor-
tach, jeansach z dziurami i przetarciami,
spodniach typu bojówki, koszulkach sporto-
wych/klubowych, koszulkach bez kołnierzyków,
kurtkach typu parka, wiatrówkach, dresach, legin-
sach zamiast spodni, czapkach narciarskich i bejs-
bolówkach, koszulach flanelowych, czy kamizel-
kach typu rybackiego. Generalnie nie obowiązu-
je formalny dress code (fraki i cylindry bądź gar-
nitury, krawaty i kapelusze), ale od gości wyma-
gany jest strój nazywany potocznie eleganckim. Ta-
kie zasady panują na każdej trybunie honorowej
każdego liczącego się toru wyścigowego, bez
względu na jego położenie geograficzne. Panom
wybierającym się do Strefy A organizator gonitw
sugeruje wybór koszuli z długim rękawem, spodni
materiałowych oraz marynarek. Natomiast pa-
niom proponuje wybór sukienek, długich spodni
materiałowych bądź spódnic i bluzek. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Mistrzowie świata w kickboxingu i w tańcu sportowym, mistrz Polski we wrotkar-
stwie – w poniedziałek, 19 czerwca powiat nagrodził najlepszych młodych sportow-
ców w 2016 r. Ze względu na remont starostwa uroczystość odbyła się w domu para-
fialnym przy Kościele Św. Anny w Piasecznie. Nagrody wręczali wicestarosta Arka-
diusz Strzyżewski oraz członek Zarządu Ksawery Gut. 

Wyróżnionych zostało 63 zawodników oraz 23 trenerów reprezentujących 11 dyscyplin sportowych:
jazdę szybką na wrotkach, łyżwiarstwo szybkie, karate, kolarstwo, biegi na orientację, bieganie, ta-
niec sportowy, pływanie, kickboxing, badminton, jeździectwo. Nagrodzeni sportowcy to reprezentan-
ci 14 klubów: LUKS Trójka Piaseczno, UKS Bushi Team Piaseczno, Wiśniewski Kickboxing, Stowarzy-
szenie Rekreacyjno-Sportowe Kondycja, KS Olimpic Piaseczno, UKS Piątka Piaseczno, IKS Konstan-
cin, UKS OSiR Góra Kalwaria, KS X Fight Piaseczno, KS Grawitacja Piaseczno, UKS Tom Bee Team,
UKS Zryw Słomczyn, KS Hubertus Zalesie Górne oraz KJ Aldragho Józefosław. W zawodach rangi mi-
strzostw świata i mistrzostw Europy, a także pucharu świata i pucharu Europy przyznanych zostało
12 nagród za zajęcie I miejsca, 6 nagród za zajęcie II miejsca oraz 5 nagród za zajęcie III miejsca. We
współzawodnictwie krajowym (mistrzostwa Polski, puchar Polski) wręczonych zostało16 nagród za
zajęcie I miejsca, 11 nagród za zajęcie II miejsca oraz 13 nagród za zajęcie III miejsca.

Powiat piaseczyński nagrodził sportowców

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

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

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSKKUUPP KKSSIIĄĄŻŻEEKK 
i staroci

666 900 333

SSPPRRZZEEDDAAMM męski rower
Kettlera, 508 807 058

AANNGGIIEELLSSKKII, doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

BBIIOOLLOOGGIIAA, doświadczenie, 
607 153 493

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

DDZZIIAAŁŁKKAA bbuuddoowwllaannaa 11000000 mm22

PPrraażżmmóóww,, 660022 7777 0033 6611

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

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

MMiieesszzkkaanniiaa::
!MMookkoottóóww, 3 pok.50m2, 

ul. Podchorążych (k.Łazienek),
kamienica, 601 720 840

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

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

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia, 601 720 840

DDoommyy::
! 330000 mm22, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!DDoomm Sadyba, 125 m2, do

wejścia, 601 720 840
! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec

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

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 
1,49 mln. zł, 601 720 840

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

!NNaattoolliinn, dom 260 m2, ładny,
do wejścia, 601 720 840

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

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

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

! SSeeggmmeenntt 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. 
Cena -  1 450 tys. zł, 
601 720 840

! SSeeggmmeenntt Imielin 180/250 m2.
ładny, cisza, spokój, niedaleko
metra, 601 720 840, 

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

! SStteeggnnyy, 290 m2, nie wymaga
remontu, dobry standard, 
601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

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

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

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

!WWiillaannóóww, 1140 m2, wszystkie
media, 565 tys. zł, 
601 720 840

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. 
Cena 10 000 zł., tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

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

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa 
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,,

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh ddoo kkuuppnnaa
bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

PPAANNIIĄĄ do żelazka w pralni, 
501 040 863

PPIILLNNIIEE poszukuję osób do
sprzątania bloków, chodników 
i terenów zielonych na Ursynowie,
609 461 953; 724 318 220

PPIILLNNIIEE zatrudnimy Panią do
sprzątania w przedszkolu na
Ursynowie. Praca na pełny etat.
Umowa o pracę. Atrakcyjne
wynagrodzenie, 601 778 504

PPOOMMOOGGĘĘ w codziennych
czynnościach osobie starszej,
samotnej, 798 464 184

PPOOSSZZUUKKUUJJEEMMYY Kandydatów
bez doświadczenia na stanowiska
operator wózka widłowego oraz
pomocnik operatora maszyn.
Piaseczno k/Warszawy.
Oferujemy: umowę o pracę,
system pracy 4-brygadowy, stawkę
3100 zł brutto. CV prosimy wysyłać
na adres: praca@hrprogress.
com.pl, tel kontaktowy: 
661 457 866 lub 698 698 539 

PPRRAACCOOWWNNIIKK recepcji, baru w
obiekcie sportowo - rekreacyjnym,
601 623 410 

PPRRAALLNNIIAA W PIASECZNIE 
ZATRUDNI KOBIETĘ

(DOŚWIADCZENIE MILE
WIDZIANE) PRACA STAŁA,
UMOWA, TEL: 575-942-929

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE nnrr 5522,,
ul. Koncertowa 8 zatrudni od 1
września br nauczycieli z
kwalifikacjami oraz prac.obsługi.
Pilne osobiste zgłoszenia:
codziennie do końca czerwca w
godz. 18-20 w przedszkolu.

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ krawcową,
Ursynów, 602 842 915

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ lakiernika
blacharza /emeryt, rencista/, 
501 106 436

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY: ślusarza -
wyroby z blachy, profili i rur;
ślusarza młodego do przyuczenia;
lakiernika proszkowego;
konstruktora, tel. 602 253 180, 
e-mail: jozefmalecki@ wp.pl  

TTAANNII SSEERRWWIISS 
KKOOMMPPUUTTEERROOWWYY 

550044 661177 883377
2244 HH//77,,

ddoojjaazzdd ii eekkssppeerrttyyzzaa 00 zzłł

AANNTTEENNYY, 603 375 875
AAUUDDIIOO-TTVV, naprawa, 

668 108 222
BBAALLKKOONNYY//TTAARRAASSYY, remonty,

budowa, hydroizolacje, 
690 613 031

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562 

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
GGLLAAZZUURRAA, malowanie, gładź,

inne, 502 029 391

GGLLAAZZUURRNNIIKK
KKOOMMPPLLEEKKSSOOWWOO

690 61 30 31

HHYYDDRRAAUULLIIKK,, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie, 
22 644 94 55; 607 775 259

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 
505 73 58 27

NNAAPPRRAAWWAA 
laptopów

668 108 222

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59
501 122 888

OOCCIIEEPPLLAANNIIEE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PPRRAANNIIEE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej, 
794 027 037

PPRRZZEEGGRRYYWWAANNIIEE  
kaset video 

na płyty DVD
502 288 514

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie
501 535 889

RREEMMOONNTTYY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

RREEMMOONNTTYY kompleksowo,
509 690 395

RREEMMOONNTTYY wykończenia, wolny
termin, 690 61 30 31

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668 327 588

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

DDOOMM OOPPIIEEKKII Piaseczno, 
22 757 20 19; 601 870 594
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

DrDr ugi trugi tr udnieudnie jszyjszy
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje RRyysszzaarrdd JJaabbłłoońńsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

PPiiąątteekk,, 2233;; ssoobboottaa,, 2244;; nniieeddzziiee-
llaa,, 2255 kkwwiieettnniiaa,, 1199..0000:: Kino Doku-
mentu w Domu Sztuki zaprasza
na przegląd filmów nagrodzonych
na 57. Krakowskim Festiwalu Fil-
mowym „Z Krakowa na Ursy-
nów”. Piątek: „Kiedy Bóg śpi”
(USA/Niemcy, reż. Till Schauder,
Złoty Róg dla reżysera najlepsze-
go filmu dokumentalnego w Kon-
kursie DocFilmMusic). Sobota:
„Obcy na mojej kanapie” (Polska,
reż. Grzegorz Brzozowski, Srebr-
ny Lajkonik dla reżysera najlep-
szego filmu dokumentalnego w
Konkursie Polskim), „Najbrzyd-
szy samochód świata” (Polska,
reż. Grzegorz Szczepaniak, Złoty
Lajkonik dla reżysera najlepsze-
go filmu ufundowany przez Pre-
zesa Stowarzyszenia Filmowców
Polskich, Nagroda Jury Studenc-
kiego w Konkursie Polskim), po
projekcji – spotkanie z laureatami.
Niedziela: „Przy stadionie”
(Szwajcaria/Argentyna, reż. Ma-
teo Gariglio, Złoty Smok dla reży-
sera najlepszego filmu w Konkur-
sie Filmów Krótkometrażowyc)
„Dum spiro spero” (Chorwacja,
reż. Pero Kvesić, Złoty Róg dla re-

żysera najlepszego filmu w Mię-
dzynarodowym Konkursie Fil-
mów Dokumentalnych). Przegląd
zorganizowany ze Studiem Fil-
mowym Kalejdoskop. Partner
przeglądu: Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich. Wstęp wolny.*

WW lliippccuu Dom Sztuki zaprasza
dzieci i młodzież na bezpłatne
warsztaty artystyczne w ramach
akcji „Lato w Mieście na Ursyno-
wie”: plastyczne – „Letnie zaba-
wy dłutem i kredką” (poniedział-
ki i czwartki, 10.00-11.00 i 11.15-
12.15) oraz bębniarskie – „Bębnij
ile sił!” (wtorki i piątki, 10.100-
11.00 i 11.15-12.15). Zapisy w
sekretariacie Domu Sztuki.*

W Galerii Domu Sztuki jest czyn-
na wystawa prac uczestników bez-
płatnych warsztatów plastycznych
(dzieci, młodzieży i dorosłych, w
tym seniorów). Wstęp wolny.*

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

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na wernisaż wy-
stawy poświęconej pracom naj-

młodszych uczestników pracow-
ni plastycznej DK Stokłosy. Dnia
22 czerwca (czwartek) o godzi-
nie 17:00. Wstęp wolny.

Dom Kultury Stokłosy zapra-
sza najmłodszych na zajęcia pla-
styczne i teatralne w ramach ak-
cji Lato w mieście 2017. Zapisy
pod numerem (22) 855-35-17.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

iiMM RRoocckk KKoonncceerrtt –– WWaakkaaccjjee
22001177 –– 2233 CCzzeerrwwccaa –– ppiiąątteekk
1188::3300

Zagrają zespoły: THE ROC-
KIN’ CHAIR, TRACES TO NO-
WHERE oraz uczestnicy warsz-
tatów Rockowe iM Granie, po-
częstunek, wystawa i niespo-
dzianki, wstęp wolny.

WWaarrsszzttaattyy RRoocckkoowwee iiMM GGrraa-
nniiee –– LLaattoo 22001177 –– 55 ddnnii –– 2266-3300
cczzeerrwwccaa –– ppoonn..-cczzww.. 1166-1199,, ppiiąą-
tteekk -––iiMM RRoocckk,, kkoonncceerrtt 1188::3300..

Ćwiczenia i konsultacje z muzy-
kami w grupach i na scenie: wokal
– Aleksandra Chludek, gitara elek-
tryczna – Piotr Bajus, gitara basowa
– Andrzej Potęga, perkusja - Da-
riusz Świechowski, wstęp wolny.

iinnffoorrmmaaccjjee –– MMaałłggoorrzzaattaa WWiieerr-
cciińńsskkaa,, tteell:: 550044770033008877..

ZZaapprraasszzaammyy ddoo DDKK IImmiieelliinn nnaa DDeerreenniioowwąą 66.. JJuużż ww ppiiąątteekk 2233..0066 oo 1188,,3300 nnaa iiMM RRoocckk KKoonncceerrtt zzaappeeww-
nniiaammyy dduużżoo ddoobbrreeggoo rroocckkaa nnaa żżyywwoo ww wwyykkoonnaanniiuu zzeessppoołłóóww:: TThhee RRoocckkiinn`̀ CChhaaiirr,, TTrraacceess ttoo NNoowwhheerree
oorraazz uucczzeessttnniikkóóww WWaarrsszzttaattóóww RRoocckkoowwee iiMM GGrraanniiee.. BBęęddąą nniieessppooddzziiaannkkii ,, wwyyssttaawwaa,, ppoocczzęęssttuunneekk ii jjaakk
zzaawwsszzee ssuuppeerr aattmmoossffeerraa.. UUwwaaggaa!! JJuużż oodd 2266 cczzeerrwwccaa - ppoonniieeddzziiaałłkkuu 55 ddnnii wwaarrsszzttaattóóww,, kkttóórree zzaakkoońńcczzyy-
mmyy 3300..0066 ((ppiiąątteekk)) oo 1188,,3300 iiMM RRoocckk KKoonncceerrtteemm..PPoowwyyżżsszzyy pprroojjeekktt jjeesstt ffiinnaannssoowwaannyy zzee śśrrooddkkóóww DDzziieellnnii-
ccyy UUrrssyynnóóww.. WWssttęępp nnaa kkoonncceerrttyy oorraazz wwaarrsszzttaattyy jjeesstt bbeezzppłłaattnnyy..

Na lato – iM Rock Scena

FOTO DOROTA HRYNIEWICKA 

Sceny jak z sensacyjnego filmu rozegrały się w rejonie
jednego z centrów handlowych na Mokotowie. Trzej
mężczyźni ubrani w kamizelki odblaskowe udawali, że
wykonują prace remontowe. Nic nie podejrzewający
59-latek, przechodzący w pobliżu, nagle został przez
nich napadnięty. Napastnicy obezwładnili go przy uży-
ciu gazu łzawiącego i wyrwali mu plecak z zwartością
kilkuset tysięcy złotych.

Następnie sprawcy pobiegli do zaparkowanego w pobliżu czar-
nego audi, gdzie czekał na nich kierowca i odjechali. Mężczyzn
zauważyli dzielnicowi, którzy pełnili obowiązki służbowe w tym re-
jonie. Ścigani mężczyźni, naruszając wszelkie zasady bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, uciekali ulicami Mokotowa.  Powiadomie-
ni policjanci natychmiast włączyli się w działania pościgowe i blo-
kadowe, odcinając drogę ucieczki. Sprawcy próbowali jeszcze omi-
nąć blokadę, zjeżdżając na pobocze i taranując kilka zaparkowanych
tam samochodów. W końcu w akcie desperacji napastnicy zaczęli
uciekać pieszo. Policjanci natychmiast ruszyli za nimi i po kilkuset
metrach zatrzymali 42–letniego obywatela Gruzji i 40-letniego
obywatela Ukrainy oraz zabezpieczyli skradziony plecak z pie-
niędzmi. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Zabezpieczo-
ny został monitoring z centrum handlowego, przesłuchiwani są
świadkowie. Śledczy ustalają dwóch pozostałych uczestników na-
padu, których zatrzymanie jest tylko kwestią czasu. P O L

Iście filmowy napad na Mokotowie
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