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S łysząc niemal codziennie o
brutalnych aktach terroru
w krajach Europy Zachod-

niej – Francji, Belgii, Niemczech –
oddychamy z ulgą, że na szczęście
u nas „ambasadorowie” nadzwy-
czajni i pełnomocni Państwa Is-
lamskiego jeszcze nie złożyli swo-
ich listów uwierzytelniających,
czyli ani nikogo nie zastrzelili, ani
nie dokonali jakiegokolwiek wy-
sadzenia. Złośliwi mówią jednak,
że skoro tak bardzo. nam zależy,
żeby w pełni dołączyć do cywiliza-
cji Zachodu, to na owe akty terro-
ru w Polsce nie będziemy musieli
długo czekać, no i będziesz miał,
czego chciałeś, Grzegorzu Dynda-
ło. Dlatego co bojaźliwsi już teraz
dostają pietra na samą myśl, że
polskie wojsko znowu wmiesza się
w konflikt iracki, a to może po-
ciągnąć za sobą zemstę dżihady-
stów i u nas. 

Z a czasów PRL samiśmy so-
bie sprowadzali bliskow-
schodnich terrorystów na

głowę. Jednym z nich był Irakij-
czyk Abu Daoud, członek Organi-
zacji Wyzwolenia Palestyny i
współprzywódca ugrupowania
Czarny Wrzesień, które między in-
nymi dokonało w 1972 zamachu
na kwaterę sportowców Izraela w
wiosce olimpijskiej w Monachium.
Występujący pod najróżniejszymi
nazwiskami Abu Daoud był wy-
jątkowo niebezpiecznym typem,

ale – nie wiedzieć czemu – chroni-
ły go nasze służby wywiadu. W ro-
ku 1981 mieszkał sobie – jak gdy-
by nigdy nic – w hotelu Victoria w
Warszawie i tam właśnie, a do-
kładnie mówiąc w mieszczącej się
na pierwszym piętrze kawiarni
Opera, został zaatakowany przez
zamachowca, który trafił go pię-
cioma kulami z pistoletu kalibru
7,65 mm: jedna przeszyła szczękę
potężnie zbudowanego Araba,
dwie klatkę piersiową i dwie
brzuch. Sprawca zamachu uciekł,
bo Abu Daoud, mimo ciężkich ran,
ruszył ostro ku niemu, a na ko-
niec zdołał zejść do recepcji i popro-
sić o przywołanie Pogotowia Ra-
tunkowego. 

O dziwo, w asyście urzędu-
jących w Warszawie
przedstawicieli OWP oraz

oficerów Biura Ochrony Rządu,
postrzelonego terrorystę podda-
no operacji w szpitalu przy Bana-
cha, potem w szpitalu MSW przy
Wołoskiej, a w końcu w klinice w
Berlinie wschodnim i chłop się z
tych wszystkich ciężkich ran ja-
koś wylizał. Zamachowca dziw-
nym trafem nie zatrzymano, choć
Abu Daoud ponoć rozpoznał go,
gdy stawiono mu do oczu dwu ro-
daków, którzy próbowali wy-
mknąć się z Polski przejściem gra-
nicznym w Cieszynie. Znaleziono
natomiast broń napastnika, po-
rzuconą w krzakach przy ul.
Traugutta. 

J ak się potem okazało, w
tamtym okresie bywało w
Polsce bardzo wielu arab-

skich terrorystów, których nasi
oficerowie szkolili w ośrodku
kształcenia szpiegów w Kiejku-
tach. Najważniejsze jednak było
to, że w naszym kraju ci bez-
względni bandyci kupowali broń,
w tym pistolety produkowane

przez radomskiego Łucznika.
Można zatem śmiało powiedzieć,
że i po przybyciu do dzisiejszej Pol-
ski terroryści z Bliskiego Wschodu
czuliby się u nas jak u siebie w do-
mu, chociaż czasy się mocno zmie-
niły. Ostatnio do Kiejkut trafiali
oni sekretnie samolotami CIA, ale
bynajmniej nie w celach szkole-
niowych. Amerykanie poddawa-
li ich tam torturom, żeby więź-
niowie wyśpiewali tajemnice po-
szczególnych zamachów. Jak na
ironię, to polski rząd musiał w
końcu zapłacić milionowe odszko-
dowania za naruszanie w Kiejku-
tach praw człowieka.

J ednym z ostatnich śladów
współpracy naszego (i nie tyl-
ko naszego) wywiadu z ban-

dytami były akcje rezydującego w
Wiedniu niejakiego Baraniny, czy-
li Jeremiasza Barańskiego. To na
polecenie tego mafiosa w roku
2001 został zastrzelony koło war-
szawskiej restauracji Cosa Nostra
(nomen omen...) były szef sportu
polskiego Jacek Dębski. Całkiem
niedawno wyszła z więzienia war-
szawska łączniczka wspomniane-
go wiedeńczyka – „Inka”, która bę-
dąc gościem na imieninach Dęb-
skiego po prostu wystawiła go na
strzał. Jak widać więc, barwne za-

machy w Warszawie również się
od czasu do czasu zdarzają, a jeden
z bardziej tajemniczych przytrafił
się się na naszym terenie, o krok od
toru wyścigów konnych na Służew-
cu. Mam na myśli zamordowanie
w roku 1998 byłego komendanta
głównego policji Marka Papały.
Choć śledztwo w tej sprawie wciąż
się toczy, zabójcy (zabójców?) nie
znaleziono. zmieniają się tylko hi-
potezy, co do okoliczności i moty-
wów zabójstwa. 

N iedawny szczyt NATO na
Stadionie Narodowym w
Warszawie zrodził po-

ważne obawy o kwestie bezpie-

czeństwa, ale okazało się, że nic
złego się nie zdarzyło, o co zadba-
ło 6000 funkcjonariuszy policji i
BOR. A bodaj największe brawa
należą się Ewie Gawor, będącej
dyrektorem Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego w sto-
łecznym ratuszu. Wedle informa-
cji CIA, szczyt był pierwszym z wy-
darzeń, które miały skusić w tym
roku skusić terrorystów do zama-
chu na terenie Warszawy, a jedno-
cześnie planowane były ponoć za-
machy w Budapeszcie, Bukaresz-
cie, Sofii i Berlinie. Na szczęście
do niczego takiego nie doszło, ale
nie chwalmy dnia przed zacho-
dem słońca, bo przecież w Krako-
wie rozpoczęły się Światowe Dni
Młodzieży, które po części zaha-
czają również o Warszawę. 

I nna sprawa, że jeśli chodzi o
imprezy masowe planujący
zamachy fundamentaliści is-

lamscy mają jeszcze lepsze oka-
zje do ataku. Jedną z nich będą
bez wątpienia rozpoczynające się
5 sierpnia Igrzyska Olimpijskie w
Rio de Janeiro. Szesnaście lat te-
mu Al Kaida zamierzała zaszo-
kować nalotem porwanego samo-
lotu pasażerskiego na stadion w
Sydney w momencie uroczystego
otwarcia. Uprzedzeni przez CIA
Australijczycy mieli się jednak na
baczności i nie dopuścili do takiej
tragedii. zdumienie może budzić
jednak to, że rok później sami
Amerykanie nie ustrzegli się przed
podobnym atakiem, poprowadzo-
nym na Pentagon i nowojorski
World Trade Center. I pewnie nie
uchronią nas, gdyby na przykład
zechciał zaatakować Polskę znany
terrorysta polityczny Władymir
Putin.

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

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

CC zz yy  WW aa rr ss zz aa ww aa  jj ee ss tt  nn aa  pp ee ww nn oo  bb ee zz pp ii ee cc zz nn aa ??CC zz yy  WW aa rr ss zz aa ww aa  jj ee ss tt  nn aa  pp ee ww nn oo  bb ee zz pp ii ee cc zz nn aa ??
RYS. PETRO/AUGUST
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Domowa uprawa konopi
Kryminalni z Mokotowa ujaw-

nili i zlikwidowali nielegalną do-
mową uprawę konopi. W miesz-
kaniu ujawnili szafę, w której
Piotr G. uprawiał trzy rośliny ko-
nopi indyjskich. Mężczyzna usły-
szał już w tej sprawie zarzuty. 

Mokotowscy kryminalni zwal-
czający przestępczość narkoty-
kową uzyskali informację, że w
jednym z mieszkań bloku mo-
gą znajdować się narkotyki. Kry-
minalni pojechali pod wskazany
adres i weszli do mieszkania.

W lokalu zastali właściciela,
który był bardzo zdenerwowa-
ny wizytą policjantów. W trakcie
przeszukania mieszkania w jed-
nym z pokoi kryminalni ujawni-
li szafę profesjonalnie przygo-
towaną do uprawy narkotyku.
Wewnątrz, której zamontowana
była lampa grzewcza, termo-
metr, wentylatory oraz trzy
krzaki konopi indyjskich.

Funkcjonariusze zabezpie-
czyli domową plantację, a 19-
letni Piotr G. został zatrzymany
i osadzony w policyjnej celi.
Śledczy przedstawili mu zarzut
uprawy środków odurzających.
Teraz grozi mu kara do 2 lat po-
zbawienia wolności.

Znęcał się nad psem
Policjanci z ursynowskiego ko-

misariatu zatrzymali mężczyznę

podejrzanego o to, że znęcał się
nad swoim psem. Wycie czworo-
noga zaniepokoiło mieszkańca
osiedla, który zareagował i we-
zwał policję, po tym jak zoba-
czył jak właściciel bił go drewnia-
nym trzonkiem. Zwierzęciem
zaopiekowali się już pracownicy
schroniska, a jego opiekun trafił
w ręce mundurowych. 

Wszystko wydarzyło się kilka
dni temu na Ursynowie. Około
godziny 23.00 mieszkańca osie-
dla zaniepokoiło wycie psa. Kie-
dy wyszedł na zewnątrz zorien-
tował się, że odgłosy dochodzą
z komórki lokatorskiej. Zajrzał
do środka, zobaczył tam męż-
czyznę, który trzonkiem drew-
nianym uderzał psa. Natych-
miast kazał mu zaprzestać i po-
informował właściciela, że wzy-
wa Policję. Przed przyjazdem
patrolu policji mężczyzna
uciekł. Zwierzęciem zaopieko-
wali się mundurowi i bezpiecz-
nie trafił on do schroniska.

Policjanci ustalili i zatrzyma-
li mężczyznę, który znęcał się
nad zwierzęciem. 31-letni Mar-
cin S. usłyszał już zarzuty karne
w tej sprawie. Wkrótce o wyso-
kości kary zadecyduje sąd.

Ukradł telewizor 
Dzielnicowi z Mokotowa za-

trzymali mężczyznę, który
okradł mieszkanie wykorzystu-
jąc nieuwagę domowników
oraz fakt, że drzwi nie były za-
mknięte na klucz. Tym razem
33-latek wyniósł z mieszkania
telewizor. Wpadł w ręce mun-
durowych kilka dni po kradzie-
ży. Hubert Z. usłyszał już w tej
sprawie zarzuty, działając w
okresie recydywy. 

Sprawa swój początek miała
kilka dni temu. Jak ustalili poli-
cjanci obecni na miejscu zda-
rzenia, sprawca wybierał miesz-

kanie, w którym drzwi nie były
zamknięte na klucz. Wykorzy-
stując nieuwagę domowników
wyniósł z mieszkania telewizor
i szybko się oddalił. Policjanci
prowadzący sprawę założyli, że
za tą kradzieżą może stać do-
brze znany im mężczyzna.

W ręce mokotowskich dzielni-
cowych wpadł Hubert Z. Męż-
czyzna został zatrzymany i prze-
wieziony do komendy. 33-latko-
wi już zostały przedstawione za-
rzuty. Mężczyzna przyznał się do
zarzucanych czynów i dobrowol-
nie poddał karze. Wobec niego
zastosowano środek zapobiegaw-
czy w postaci dozoru policyjnego.

Odpowie za kradzież 
Policjanci z wilanowskiego ko-

misariatu zatrzymali kobietę, któ-
ra ukradła telefon komórkowy
oraz aparat fotograficzny. 57-lat-
ka wyniosła kosztowności z firmy
w której pracowała. W jej miesz-
kaniu policjanci ujawnili skra-
dziony aparat a w lombardzie
zabezpieczyli aparat fotograficz-
ny. Teraz Barbara K. odpowie za
popełnione przestępstwo. 

Kiedy funkcjonariusze zosta-
li powiadomieni o kradzieży te-
lefonu komórkowego oraz apa-
ratu fotograficznego w jednej z
firm na terenie Wilanowa,
pierwsze podejrzenia padły na
sprzątająca tam kobietę.

Policjanci z wydziału krymi-
nalnego pojawili się w mieszka-
niu kobiety. 57-latka w trakcie
rozmowy z funkcjonariuszami
przyznała się do kradzieży
przedmiotów. Funkcjonariusze
w jej mieszkaniu ujawnili skra-
dziony aparat telefoniczny, na-
tomiast aparat fotograficzny od-
zyskano z lombardu, ponieważ
kobieta zdążyła go sprzedać. Za
popełnione przestępstwo grozi
jej kara do 5 lat więzienia.

Kronika policyjna
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W tym roku przypada 72. rocznica
wybuchu Powstania Warszawskie-
go. Wydarzenia upamiętniające po-
wstańców zaplanowano także na
Ursynowie.  

W poniedziałek, 1 sierpnia br. o godz.
9.00 odbędzie się uroczyste złożenie wień-
ców i zapalenie zniczy przez przedstawicie-
li Środowiska Pułku „Baszta”, ursynow-
skiego koła ZKRPiBWP oraz władze Dziel-
nic Ursynowa i Mokotowa. Wieńce zosta-
ną złożone przed pamiątkowym głazem
przy ul. Puławskiej 266 oraz przed Tabli-
cą Memoratywną na ogrodzeniu Toru Wy-
ścigów Konnych. Złożenie wiązanek kwia-
tów oraz zapalenie zniczy nastąpi także
w innych miejscach pamięci na terenie Ur-
synowa, związanych z Powstaniem War-
szawskim.  

W poniedziałek o godzinie 16.55 władze
dzielnicy zapraszają także pod urząd. „Za-
praszamy mieszkańców do wspólnego upa-
miętnienia godziny „W” przed budynkiem
Urzędu Dzielnicy Ursynów, gdzie zaplano-
wano uroczyste wciągnięcie flagi. Proszę
wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy o
uczczenie pamięci o bohaterach tamtych
czasów. Zapraszam zarówno pod Ratusz,
jak i  na okolicznościowe koncerty zorgani-
zowane przez nas w związku z  rocznicą Po-
wstania Warszawskiego”– zachęca zastępca
burmistrza Rafał Miastowski.

Obchody 72. rocznicy Powstania War-
szawskiego uświetnią trzy koncerty zorga-
nizowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów:

Koncert pieśni Powstania Warszawskie-
go pt. KRZYK WOLNOŚCI odbędzie się 31
lipca br. o godz. 16.30 w kościele (dolnym)
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego przy al.
KEN 101. Koncert pt. „Krzyk Wolności” za-
wiera się w projekcie pn. „Polskie drogi do
Wolności – cykl koncertów w kościele
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebo-
wstąpienia Pańskiego w Warszawie” au-

torstwa Stowarzyszenia na rzecz Warsza-
wy, Edukacji, Studentów i Tolerancji
„WEST”, które na organizację tego przed-
sięwzięcia w 2016 r. otrzymało dotację ce-
lową z budżetu Dzielnicy Ursynów. Wystą-
pią: Katarzyna Andruszko, Aleksandra Ma-
tryba, Mateusz Burdach oraz Jacek Kwiat-
kowski – fortepian.

Koncert pt. PIEŚNI POWSTANIA WAR-
SZAWSKIEGO odbędzie się 31 lipca br. o
godz. 19.00 w kościele św. Ap. Piotra i Paw-
ła przy ul. Szumiącej 5 (Pyry). W programie
okolicznościowego koncertu upamiętniają-
cego 72. rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego znalazły się m. in. Marsz Żolibo-
rza, Pałacyk Michla, Marsz Mokotowa, War-
szawskie dzieci , a także utwory literackie o
tematyce powstańczej. Koncert pt. „Pieśni
Powstania” to projekt Stowarzyszenia „AXA”,
które na organizację tego przedsięwzięcia w
2016 r. otrzymało dotację celową z budżetu
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Wystą-
pią: Beata Dunin-Wąsowicz – sopran, Łu-
kasz Wroński– tenor, Sylwia Lorenc – flet,
Wiktor Brzuchacz –organy, Ryszard Rem-
biszewski – recytacje.

Koncert pt. CZAS BOHATERÓW odbę-
dzie się 31 lipca br. o godz. 19.00 w koście-
le pw. Ofiarowania Pańskiego przy ul. Stry-
jeńskich 21. Wieczór pieśni i świadectw Po-
wstania Warszawskiego. Wystąpią:  War-
szawski Chór Międzyuczelniany pod dyr.
Borysa Somerschafa; Marzena Rybak –
akompaniament. Scenariusz, reżyseria i pro-
wadzenie koncertu – Maciej Gąsiorek. 

W związku z organizacją Światowych
Dni Młodzieży ursynowskie parafie go-
ściły pielgrzymów z zagranicy. Ursynów
odwiedzili pielgrzymi z kilkunastu kra-
jów, m. in. z Paragwaju, Argentyny, Ko-
staryki, Kanady, Litwy Dominikany i
Ekwadoru – łącznie około czterystu go-
ści. Nasza dzielnica była dla nich przy-
stankiem przed wyjazdem na główne ob-
chody Światowych Dni Młodzieży w Kra-
kowie. W czasie pobytu zagranicznych
gości odbyły się dwa koncerty, nie zabra-
kło także atrakcji sportowych. 

W ubiegłą niedzielę z okazji Światowych Dni
Młodzieży odbyły się dwa koncerty: w kościele
Ofiarowania Pańskiego wystąpił Zespół  Mate.O,
w kościele Błogosławionego Władysława z Gielnio-
wa – Zespół TGD. Koncerty zostały zorganizowa-
ne przez Urząd Dzielnicy Ursynów w ramach pro-
jektu pn. „Muzyka która buduje – koncerty ze-
społów chrześcijańskich”,  zwycięskiego projektu
Budżetu Partycypacyjnego 2016.

Nie zabrakło również atrakcji na niwie sportu.
Dzięki Dzielnicy Ursynów udostępniono dla mieszkań-
ców Ursynowa i pielgrzymów obiekty sportowe. Ro-
zegrano dwa turnieje: piłkarski i siatkarski. Można by-
ło także skorzystać ze strefy relaksacyjnej, gdzie mło-
dzież grała w badmintona, freesbie, beach soccera i
boule. Młodzi pielgrzymi mogli korzystać również z
pływalni, hali i siłowni – swoje obiekty udostępniło Ur-
synowskie Centrum Sportu i Rekreacji. 

„Dziękujemy mieszkańcom za gościnne przyjęcie
w iście staropolskim stylu. Dzielnica Ursynów wraz ze
środowiskiem lokalnym starała się przybliżyć go-

ściom naszą kulturę oraz pokazać piękno naszej ma-
łej ojczyzny.  Wierzę że krótki, ale intensywnie spędzo-
ny na Ursynowie czas pozostawi w naszych gościach
dobre wspomnienia. Dziękuję mieszkańcom, wolon-
tariuszom i parafiom za ich zaangażowanie” – pod-
sumował zastępca burmistrza Rafał Miastowski. 

W podobnym tonie wypowiedział się ks. Zbi-
gniew Sawiak z parafii bł. Władysława z Gielniowa.
„Pobyt młodych pielgrzymów z Paragwaju odmie-
nił naszą parafię i dzielnicę. Od samego początku
czuliśmy, że to wyjątkowy czas i wyjątkowi ludzie.
Biła z nich radość, a przede wszystkim moc bliskiej
relacji z Bogiem. Bo nic innego, jak wiara w Boga,
pomogła im przebyć tyle kilometrów, nie patrząc na
trudy i dyskomfort podróży. Każdy dzień bycia z ni-
mi otwierał kolejne polskie serce, z dnia na dzień
przybywało parafian, którzy dołączali do parafial-
nych obchodów ŚDM. Z pewnością był to czas dzia-
łania Pana Boga, który bardzo długo będzie w nas
wydawał dobre owoce.  Nasze marzenie, wolonta-
riuszy i parafian goszczących pielgrzymów, to od-
wiedzenie naszych gości i ich rodzin w Paragwaju”
- powiedział ks. Zbigniew Sawiak.

Parafia gościła 90 pielgrzymów z Paragwaju,
którzy mieszkali u 50 ursynowskich rodzin. Wspar-
cie dla organizacji ich pobytu zapewniło ponad 30
wolontariuszy. 

„Wolontariusze – to młodzi ludzie z naszej para-
fii, w różnym wieku, od 14 do 25 lat. Pokazali Oni,
jaka jest młodzież – chętna do pracy, pomysłowa,
skora do wyrzeczeń i mająca poczucie odpowie-
dzialności za bezpieczeństwo pielgrzymów. Każdy
kto był, widział, jak pięknie działali i jak wiele serca
włożyli w to dzieło” – dodaje ks. Zbigniew Sawiak.

W ubiegłą niedzielę w Parku Przy Bażantarni odbyła się kolejna międzypokolenio-
wa potańcówka ursynowska. 

Jest to kontynuacja spotkań tanecznych zapoczątkowanego w zeszłym roku w Powsinie. Potańców-
ka bez wątpienia cieszyła się o ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, z którymi na parkiecie
bawili się także pielgrzymi odwiedzający Ursynów w ramach Światowych Dni Młodzieży. 

Na poprzedniej zabawie znad konsolety spoglądała na bawiących się ursynowian DJ Wika, tym ra-
zem o dobór muzyki zadbali DJ Andrzej oraz DJ Michał Fogg. Na parkiecie można było zatańczyć w
rytm klasycznych przebojów jak i nowszych utworów, często w nietypowych aranżacjach. Zawodo-
wi tancerze z Akademii Tańca PASO także tym razem zorganizowali krótkie warsztaty taneczne, pod-
czas których można było nauczyć się podstawowych kroków kilku tańców. 

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie 

Wyjątkowy czas, wyjątkowi ludzie

Zabawa w Parku przy Bażantarni

Kolejna potańcówka za nami

Obchody 72. rocznicy Powstania Warszawskiego

Koncerty i uroczyste wciągnięcie flagi
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Kolejna pionierska prospołeczna inwestycja SM Służew nad Dolinką

Ruchome schody przy zejściu do stacji metra Służew 

W Spółdzielni Mieszkanio-
wej Służew nad Dolinką
rozpoczęły się  przygoto-
wania do realizacji kolej-
nej inwestycji mieszkanio-
wej. Powstanie ona w nie-
zwykle atrakcyjnej lokali-
zacji w rejonie przy al.
KEN/Sonaty.

Zuwagi na usytuowanie
inwestycji oraz projek-
towaną architekturę i

anturaż nowy budynek niewąt-
pliwe stanie się perełką Służe-
wa. Lokalizacja tuż przy zejściu
do stacji metra Służew, w bli-
skim sąsiedztwie malowniczych
terenów Parku Dolina Służe-
wiecka, na pewno będzie wabi-
kiem dla amatorów własnego
mieszkania. W nowym budyn-
ku o zmiennej kaskadowej wyso-
kości od 5 do 11 kondygnacji
nadziemnych wybudowanych

zostanie 135 lokali mieszkalnych
o zróżnicowanej powierzchni
oraz około 200 miejsc postojo-
wych w parkingu podziemnym.
Znajdą się tu także oczekiwane
od dawna przez mieszkańców
osiedla obszerne i nowoczesne
pomieszczenia dla przychodni
podstawowej opieki zdrowotnej
(NFZ), a także dla innych dzia-
łalności użytkowych, m. in. dla
banku. Rezerwacji mieszkań bę-
dzie można dokonać już na jesie-
ni tego roku.

Samo osiedle ma opinię
jednego z najbardziej
atrakcyjnych w Warsza-

wie. Służew nad Dolinką to miej-
sce doskonale skomunikowane z
pozostałymi częściami stolicy, z
bogatą infrastrukturą usługowo
- handlową, licznymi placówka-
mi oświatowo - wychowawczy-
mi i kulturalnymi, m. in. wybu-
dowanym przez SM Służew nad
Dolinką przedszkolem publicz-
nym. W sąsiedztwie znajduje się
Narodowy Instytut Audiowizual-
ny oraz prowadzący ożywioną
działalność oświatowo - kultu-
ralną nowoczesny Służewski
Dom Kultury. Wyjątkowy urok
tego terenu to także zasługa
pięknej zieleni, starannie pielę-
gnowanej przez spółdzielnię.  

R ealizacja nowej inwe-
stycji to także nowe
udogodnienia w zej-

ściu do stacji metra Służew od
strony ul. Sonaty. Zostanie tam

wykonana przebudowa jedne-
go biegu zewnętrznych scho-
dów na schody ruchome dwu-
kierunkowe. Koszt urządzenia
ruchomych schodów wrzucony
zostanie w koszty nowej inwe-
stycji. Działania w tym zakresie
uzgadniane są z Metrem War-
szawskim oraz  Zarządem Dróg
Miejskich. Dodatkowo przy no-
wym budynku zostanie wybu-
dowana zewnętrzna winda, któ-
rą będzie można zjechać bezpo-
średnio na stację metra. Zamon-
towanie ruchomych schodów w
miejscu oblodzonych zimą i śli-
skich schodów konwencjonal-
nych, to prawdziwe dobrodziej-
stwo dla osób starszych oraz in-
walidów. – W okresie zimowym
zadaszone ruchome schody bę-
dą funkcjonować na wolnych
obrotach, by mechanizm nie za-
marzł – opowiada Grzegorz Ja-
kubiec, prezes zarządu SM Słu-
żew Nad Dolinką. – W okresie
wiosenno - letnio - jesiennym
włączać się będą automatycz-
nie po wejściu na nie osoby lub
kilku osób. 

R uchome schody przy
zejściu do metra finan-
sowane przez spół-

dzielnię mieszkaniową to ewe-
nement w skali Warszawy. To
nie pierwsza tego typu pionier-
ska wzorcowa inwestycja w SM
Służew nad Dolinką. W 2007 r.
na terenie osiedla wybudowany
został stadion sportowy. Nowo-

czesny obiekt  posiada boisko do
piłki nożnej z nawierzchnią tar-
tanową oraz dwa boiska do siat-
kówki – z nawierzchnią trawia-
stą i piaskową. W 2013 r. w są-
siedztwie boisk została wybudo-
wana siłownia plenerowa dla do-
rosłych. W dniu 1 września 2015
r. po 10 miesiącach intensyw-
nych prac związanych z budo-
wą obiektu zainaugurowało
swoją działalność Przedszkole
Małego Kopernika przy ul. Batu-
ty 7B. Wybudowana z własnych
środków i na własnym terenie
placówka działa jako przedszko-
le publiczne. 

WSM Służew nad Do-
linką funkcjonuje
system EDIS (Elek-

troniczne Dokumenty Informa-
cyjne Spółdzielni), który umoż-
liwia członkom oraz osobom po-
siadającym prawo do lokalu w
zasobach Spółdzielni m. in. do-
stęp do informacji o stanie kon-
ta opłat za używanie lokalu oraz
do danych dotyczących stanu
liczników, jak również możli-
wość otrzymywania w formie
elektronicznej lub w formie
krótkich wiadomości teksto-
wych – SMS informacji o awa-
riach, kontrolach, przeglądach,
itp. Członkowie spółdzielni ma-
ją także zagwarantowany do-
stęp do dokumentów spółdziel-
ni (np. regulaminów, uchwał
spółdzielczych organów, spra-
wozdań z działalności spółdziel-

ni oraz innych dokumentów
przewidzianych prawem). 

N ad stanem bezpie-
czeństwa mieszkań-
ców osiedla Służew

nad Dolinką czuwa przez 24 go-
dziny na dobę operator moni-
toringu oraz ponad dwieście
pięćdziesiąt kamer. Dzięki ka-
merom zewnętrznym możliwa
jest stała kontrola ciągów pie-
szo - jezdnych, okolic szkół i
przedszkoli, placów zabaw, bo-
isk sportowych oraz ulic wraz z
otoczeniem budynków. Kame-
ry znajdują się również w ho-
lach wejściowych budynków
wysokich oraz we wszystkich
windach. Monitoring wizyjny
spełnia funkcję profilaktyczno -
kontrolną, bowiem wszystkie
miejsca instalacji kamer pokry-
wają się z rejonami zagrożeń
wskazanymi przez policję i Straż
Miejską na terenie osiedla.

B udynek przy Al.
KEN/Sonaty to kolejna
inwestycja mieszkanio-

wa realizowana przez SM Słu-
żew nad Dolinką, która od po-
nad 10 lat prowadzi działalność
inwestycyjną. W tym czasie spół-
dzielczy samorząd wybudował
pięć nowoczesnych budynków
mieszkalnych z funkcjami użyt-
kowymi i garażami podziemny-
mi oraz jednym garażem nad-
ziemnym. Spółdzielnia jako jed-
na z nielicznych w całym kraju
prowadzi także inwestycje o cha-

rakterze społecznym, ukierun-
kowane na zaspokajanie potrzeb
mieszkańców. Nad Dolinką my-
śli się także o infrastrukturze wy-
poczynkowo - rekreacyjnej.
Wkrótce w sercu spółdzielni na
specjalnie wydzielonym terenie
zielonym zwanym “Górkami
Służewskimi” powstanie, w ra-
mach budżetu partycypacyjne-
go, plac do wypoczynku z zespo-
łem fontann, linarium dla dzie-
ci, boiskiem do badmintona, si-
łownią plenerową, kurtyną wod-
ną i ławkami. Część górki zosta-
nie przeznaczona dla osób prefe-
rujących wypoczynek i opalanie
w słońcu na kocach oraz leża-
kach, czyli przybierze formułę
piknikową. 

S M Służew nad Dolinką
znana jest także z ak-
tywnej działalności

społecznej, sportowej i kultu-
ralnej. Wyjątkowo prężna dzia-
łalność to w dużej mierze za-
sługa samych mieszkańców,
którzy poprzez mądre decyzje
podejmowane na zebraniach
członków, wspierają inicjatywy
przedstawiane przez zarząd
spółdzielni, którego prezesem
jest Grzegorz Jakubiec. Dużą
rolę w rozwoju SM Służew nad
Dolinką ma także konstruktyw-
na działalność Rady Nadzor-
czej, której  przewodniczy do-
świadczony samorządowiec Ra-
fał Miastowski.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Trwają prace budowlane
w ursynowskich placów-
kach oświatowych. Jak in-
formuje dzielnica, „w
przypadku dwóch szkół
podstawowych SP 96 oraz
SP 319 są to prace finan-
sowane z pozyskanej
przez obecny Zarząd Dziel-
nicy puli 35 mln zł na roz-
budowę i modernizację
obiektów oświatowych”. 

Poza wspomnianymi pracami
prace budowlane trwają także
w Przedszkolu nr 283 przy ul.
Puszczyka 6.  

„Rozpoczęcie prac budowla-
nych z pozyskanej na ten cel pu-
li 35 mln zł to bez wątpienia do-
bry sygnał dla ursynowskiej
oświaty i nadzieja na poprawę
warunków nauczania. Już pla-
nujemy kolejne modernizacje,
na które mam zabezpieczone
pieniądze w budżecie dzielnicy”
– powiedział burmistrz Ursyno-
wa Robert Kempa. 

W przypadku Szkoły Podsta-
wowej Nr 319 przy ul. ZWM 10
zaplanowano rozbudowę budyn-

ku o dodatkową przestrzeń sali
jadalnianej stołówki szkolnej, no-
wą szatnię, a także nową klatkę
schodową prowadzącą na pię-
tro. Na piętrze powstanie łącz-
nie 5 sal lekcyjnych z zapleczem
pomocniczym oraz sanitariaty.
W skład inwestycji wchodzi nad-
budowa nad istniejącą szatnią z
salami lekcyjnymi i pomieszcze-
niami pomocniczymi. Zgodnie z
deklaracjami urzędu dzielnicy
prace potrwają do 15 grudnia
2016 r. z założeniem, że zakoń-
czenie powiększenia stołówki i
istniejącej szatni na parterze zo-
stanie zrealizowane do paździer-
nika 2016. Wartość umowna ro-
bót to blisko 2,2 mln zł. 

Rozbudowa Szkoły Podstawo-
wej Nr 96 przy ul. Sarabandy
16/22 rozpoczęła się tuż po za-
kończeniu roku szkolnego. Wyko-
nawca jest na etapie prowadzenia
robót rozbiórkowych sali gimna-
stycznej – obecnie trwa rozbiórka
dachu, stolarki wewnętrznej oraz
instalacji i urządzeń wewnętrz-
nych. Docelowo powstanie po-
większona sala gimnastyczna o

wymiarach 24 m x 12 m z głów-
nym boiskiem sportowym. Do-
datkowo powstaną także dwie
przebieralnie, pokój trenera, WC
i natryski, magazyn sprzętu spor-
towego, przedsionek, korytarz,
oraz pomieszczenie porządkowe.
Prace potrwają do końca lipca
przyszłego roku, a ich koszt to
prawie 1,5 mln zł. 

Poza rozbudową wspomnia-
nych podstawówek trwają prace
w Przedszkolu nr 283 przy ul.
Puszczyka 6. Zakres prac obejmu-
je rozbudowę przedszkola, w tym
prace związane ze stworzeniem
dwóch nowych pomieszczeń (po-
kój dydaktyczny i pomieszczenie
biurowe) oraz powiększenie szat-
ni i sali zajęć. Zaplanowano także
wykonanie nowej łazienki, nowe
rozplanowanie pomieszczeń na
terenie przedszkola, prace związa-
ne z bezpieczeństwem przeciw-
pożarowym obiektu oraz wymia-
nę materiałów podłogowych,
drzwi oraz instalacji sanitarnych i
elektrycznych. Prace, których
koszt to ponad 650 tys. zł, potrwa-
ją do końca sierpnia br. 

Inwestycje w ursynowską oświatę

Intensywna rozbudowa szkół i przedszkola

FOTO INTERNET
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Andrzej Rzepliński ogłosił koniec II wojny światowej w Warszawie

Mała ustawa reprywatyzacyjna jest okay

Mamy nareszcie wyrok Trybu-
nału Konstytucyjnego w spra-
wie zeszłorocznej ustawy o
gruntach warszawskich. Zda-
niem Trybunału jej przepisy są
zgodne z Konstytucją.

Na tę „małą ustawę reprywa-
tyzacyjną” czekano w War-
szawie z utęsknieniem i ode-

słanie tego aktu do analizy w Trybuna-
le Konstytucyjnym przez kończącego
kadencję prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego warszawiacy przyjęli z
niesmakiem. Głównym powodem nie-
zadowolenia było to, że proces reprywa-
tyzacji stołecznych nieruchomości – naj-
pierw upaństwowionych tzw. Dekre-
tem Bieruta w 1945 roku, a potem sko-
munalizowanych – został w pewnym
momencie niemal całkowicie wypaczo-
ny przez cwaniaków skupujących rosz-
czenia od prawowitych właścicieli lub
spadkobierców. 

Ztymi cwaniakami najwyraźniej
współpracowali urzędnicy Biu-
ra Gospodarki Nieruchomo-

ściami i doszło w końcu do tego, że znie-
cierpliwiona i zawstydzona krytyką me-
dialną prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz zabrała z BGN spra-
wy reprywatyzacyjne, przejmując je
bezpośrednio pod swoją kuratelę.

Doszło bowiem do wielu skan-
dalicznych rozstrzygnięć. W
wielu wypadkach – jeśli cho-

dzi o zaspokojenie zagranicznych wła-
ścicieli – miasto albo zwracało kosztow-

ne nieruchomości obecnym posiada-
czom roszczeń, albo wypłacało im od-
szkodowania, nie bacząc na to, że już
dawno, w ramach układów indemni-
zacyjnych, zawartych przez rząd PRL,
owi zagraniczni właściciele zostali cał-
kowicie spłaceni. Przykładem tak skan-
dalicznego zmarnotrawienia majątku
komunalnego jest działka sąsiadująca z
Salą Kongresową Pałacu Kultury i Na-
uki. 

J ednak największym problemem
stało się „odzyskiwanie” wła-
sności ważnych miejsc aktyw-

ności publicznej (parki, place, boiska i
budynki szkolne) oraz kombinatorskie
rewindykowanie warszawskich domów
mieszkalnych, z których w przyspieszo-
nym tempie wygania się dotychczaso-
wych, często długoletnich lokatorów. 

Wyrafinowany sposób dzia-
łania „czyścicieli kamienic”,
a w szczególności odzyski-

wanie własności metodą „na kuratora”
to było coś, co się przeciętnemu zjada-
czowi chleba w głowie nie mieściło. No
bo jakim  cudem pojawiał się nagle „ku-
rator” warszawskiej kamienicy, miesz-
kający na odległej wysepce Morza Ka-
raibskiego? Tymczasem sądy i Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze „przy-
klepywały” nawet najbardziej bezczel-
ne oszustwa, a kasa miasta pustoszała
na skutek wypłaty odszkodowań. 

O podstępnych działaniach sto-
łecznej mafii reprywatyzacyj-
nej na łamach dziennika

„Rzeczpospolita” powiedział parę słów
prawdy Ryszard Grzesiuła, wiceprezes
Stowarzyszenia Dekretowiec, skupia-
jącego osoby mające rzeczywiste prawa
własnościowe do nieruchomości:

„Pierwszy zaczął zwracać prezydent
Marcin Święcicki, za czasów prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego zwroty stanęły,
oddano tylko 12 budynków, Hanna
Gronkiewicz-Waltz oddaje, nie powiem,
ale tylko rudery. /.../ Prezes naszego sto-
warzyszenia Aleksander Grabiński miał
roszczenia do parkingu przed hotelem
Metropol i do połowy działki pod nim i
tego już władze nie chciały mu oddać.
Był zmuszony sądownie wyegzekwować
zwrot. Później jednak żaden z pracowni-
ków urzędu nie chciał przystąpić do ak-
tu notarialnego.../.../ – informuje.

Skąd, jego zdaniem wziął się
handel roszczeniami?

– Miasto nie chciało zwracać po-
przednim właścicielom. Taki klasycz-
ny przykład to sprawa nieżyjącego już
senatora Jana Zamojskiego, który się
starał o zwrot Pałacu Błękitnego w
Ogrodzie Saskim. W Biurze Gospodar-
ki Nieruchomościami usłyszał, że jego
szanse są równe zeru, bo nie ma ustawy
reprywatyzacyjnej, a obowiązujące
przepisy na zwrot nie pozwalają. Najle-
piej niech poszuka kupca, któremu
sprzeda roszczenia do pałacu. Po ja-
kichś dwóch miesiącach spotykamy się
z hrabią Zamojskim, a ten się chwali:
„Ale zrobiłem transakcję! Sprzedałem
roszczenia za 1,5 mln złotych. Pałac był
przecież nie do odzyskania!” /.../ Minę-
ło sześć miesięcy i ten, kto kupił roszcze-
nia, był już właścicielem pałacu” – pu-
entuje wspomnienie Ryszard Grzesiuła.

Jak widać, reprywatyzacja wkro-
czyła najzwyczajniej na tory
przestępcze. „Mała” ustawa re-

prywatyzacyjna ma temu w znacznej
mierze zapobiegać. Według niej prawo
pierwokupu nieruchomości będzie mia-
ło miasto i ograniczy się przejmowanie
roszczeń metodą „na kuratora”. Trybu-
nał podzielił opinię Naczelnego Sądu
Administracyjnego, że istotną przesłan-
ką odmowy uznania wniosku reprywa-
tyzacyjnego może być niezbędność da-
nej nieruchomości, jeśli chodzi o waż-
ne cele publiczne. 

Mała ustawa to projekt grupy
senatorów PO i Marka Bo-
rowskiego, przyjęta w ubie-

głym roku przez Sejm i Senat. Prezy-
dent Komorowski miał wątpliwości co
do rozszerzenia listy powodów odmo-
wy zwrotu oraz umarzania postępo-
wań rewindykacyjnych, gdy nie sposób
ustalić stron sporu lub ich adresów. 

T rybunał wydał jednak orzecze-
nie aprobujące ustawę, obra-
dując w pełnym składzie pod

przewodnictwem prezesa Andrzeja
Rzeplińskiego, co zdaniem konstytu-
cjonalistów nakłada na prezydenta An-
drzeja Dudę obowiązek jej podpisania.
Trzech sędziów (Piotr Pszczółkowski,
Julia Przyłębska i Zbigniew Jędrzejew-
ski ) zgłosiło zdania odrębne. Jak powie-
dział Andrzej Rzepliński,  ustawa – w
pewnym sensie – kończy w Warsza-
wie... drugą wojnę światową.

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

Przekroczyć ursynowską ulicę Cynamonową – to prawie jak przekroczyć Rubikon.
Ile kosztuje jedno przejście dla pieszych? Ile wysiłku muszą w to włożyć mieszkańcy,
aby zrealizować infrastrukturę zaspokajającą ich podstawowe potrzeby? Trochę
jednak trzeba. 

Opiszę pokrótce historię przejścia dla pieszych, które właśnie powstaje na ul. Cynamonowej, na wy-
sokości Cynamonowego Domu. 

Październik roku 2014 naszej ery. Po gruntownej analizie i obserwacjach rozpoczynamy zbiórkę pod-
pisów pod petycją w sprawie utworzenia przejścia. Przejście dla pieszych w tym miejscu jest potrzeb-
ne od zaraz, co potwierdza szybko zapełniająca się tabela z podpisami. Wystarczy postać godzinkę
dziennie, po pracy, w godzinach szczytu, aby zebrać w tydzień kilkaset podpisów. Co 2-3 minuty no-
wy podpis okraszany niedowierzającym spojrzeniem lub lekko szyderczym uśmiechem. Przejście dla
pieszych w tym miejscu? Jasne, że tak, ale czy to się uda? Podpisy zebrane, petycja złożona. 

Listopad 2014, Urząd Dzielnicy odpowiada na petycję informując, że w celu realizacji przejścia w
roku 2015 zostanie zlecony do wykonania projekt zmiany organizacji ruchu ulicy Cynamonowej, a
wdrożenie zmian będzie mogło nastąpić po zatwierdzeniu projektu przez Inżyniera Ruchu m. st. War-
szawy. Odpowiedź bez wyraźnych konkretów, kiedy przejście będzie zrealizowane, ale jednak pozy-
tywna. Początkowy entuzjazm przeradza się w długotrwałe wyczekiwanie. Miesiąc, dwa, trzy itd. W
międzyczasie na Ursynów zawitała 2. edycja Budżetu Partycypacyjnego, okazja dla mieszkańców, aby
iść za ciosem i bardziej dobitnie wykazać jak bardzo to przejście jest potrzebne. Piotr Gąsowski skła-
da zatem projekt zakładający utworzenie przedmiotowego przejścia do BP na rok 2016, a Radosław
Wałkuski uwzględnia ww. przejście w swoim projekcie modernizacji ul. Cynamonowej. Projekt Wał-
kuskiego zwycięża i zostaje przeznaczony do realizacji w roku 2016. 

Finalnie, po prawie dwóch latach! I oczywiście z kilkumiesięcznym opóźnieniem, w lipcu 2016, przej-
ście zmaterializowało się na ul. Cynamonowej. Mały sukces, ale cieszy niezmiernie. Pokazuje on, że
pomimo przeciwności i oporów biurokracji warto brać sprawy w swoje ręce. 

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

Przekroczyć Cynamonową!
Co znaczy obywatelska inicjatywa...
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Marzył o regulacji Wisły...

P r o f .  d r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i

Przed wielu laty, brodząc w Pań-
stwowym Archiwum Historycz-
nym Łotwy, natknąłem się na
polsko brzmiące nazwisko: M.A.
Szistowskij. Człowiek ten był in-
żynierem, który na przełomie
XIX i XX w. pracował w Kurlan-
dii przy rozbudowie portu w Ry-
dze, a następnie przy gruntow-
nej modernizacji portu w pobli-
skiej Windawie (łot. Vintspils). 

WRosji występuje wiele na-
zwisk typowo rosyjskich z
końcówką „ski”, dlatego

wahałem się z zaliczeniem  Szistowskie-
go do Polaków.  Później   w aktach zna-
lazłem wystąpienie wojskowego proku-
ratora, który oskarżał grupę uczestni-
ków rewolucyjnych wydarzeń w Winda-
wie w 1905 r. „o przynależność do tajnej
organizacji, która stawiała sobie za cel
zmianę istniejącego ustroju w państwie
przy użyciu siły”. Jednym podsądnych
był inżynier Szistowskij, który – według
prokuratora – jako Polak nie rokował
nadziei na poprawę. Od tego momentu
zacząłem starannie śledzić losy naszego
rodaka. Okazało się, że nazywa się Mie-
czysław Szystowski i pochodzi z okolic
Mińska (białoruskiego).

Poszukując śladów jego działal-
ności ustaliłem, że w 1887 r. w
wydawnictwie Instytutu Inży-

nierów Komunikacji w Petersburgu
opublikował (po rosyjsku) artykuł pt.:
„Prace regulacyjne na rzece Wiśle w
granicach Królestwa Polskiego”.  Publi-
kacja ta o objętości około 150 stron, za-
wiera kilkanaście arkuszy rysunków
technicznych i planów. Tekst jest kopal-
nią informacji o pracach hydrotechnicz-
nych prowadzonych na Wiśle do 1883
r. Ze wstępu wynika, że autor tekstu
otrzymał polecenie  sporządzenia ra-
portu o stanie śródlądowych dróg wod-
nych Imperium Rosyjskiego. Wynika z
niego także, że Szystowski  uznał rzekę
Wisłę oraz prowadzone na niej prace
regulacyjne za najciekawszy przykład
działań inżynieryjnych zmierzających
do przekształcenia dzikiej rzeki w wod-
ną arterię komunikacyjną.

Mieczysław August Szystow-
ski, syn Arkadiusza i Micha-
liny z domu Gruświckiej,

urodził się 17 lipca 1852 r. w majątku
Michałów na Białorusi, a ochrzczony
został w Mińsku 29 lipca 1852 r. w ob-

rządku rzymskokatolickim. Wychowa-
ny wśród Białorusinów, Litwinów i Ło-
tyszów wyjątkowo dobrze rozumiał na-
rodowościowe problemy tych ziem, stąd
jego niezwykła troskliwość i pomoc oka-
zywana ludności łotewskiej podczas re-
wolucji 1905 r.

Szystowski nie chodził do żadnej
szkoły, a wykształcenie w za-
kresie średnim uzyskał w ro-

dzinnym domu. W 1869 r. zapisany zo-
stał do klasy przygotowawczej politech-
niki w Rydze (Die Politechnische Schu-
le zu Riga), gdzie w następnym roku
rozpoczął studia na Wydziale Inżynie-
rii. Politechnikę ukończył  z wyróżnie-
niem w 1874 r.  Mając dyplom ryskiej
Szkoły Politechnicznej, która była wów-
czas szkołą prywatną, nie mógł jednak
otrzymać pracy w rządowej administra-
cji inżynieryjnej, do której przyjmowa-
no tylko absolwentów wyższych szkół
państwowych. W takiej sytuacji zdecy-
dował się na wyjazd do Paryża i konty-
nuację nauki w słynnej Szkole Dróg i
Mostów (Ecole des Pontes et Chaus-
seés). Po pokonaniu licznych przeszkód
i zdaniu trudnych egzaminów wstęp-
nych, 13 listopada 1874 r. przyjęty zo-
stał w poczet słuchaczy-eksternów i za-
pisany w  Registre Matricule des Eleves
Externes, jako „polonaise”. Podczas po-
bytu nad Sekwaną Szystowski nawiązał
współpracę z tamtejszą emigracją pol-
ską. Został przyjęty do polskiego To-
warzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, z
którym współpracował jeszcze wiele
lat po powrocie do Rosji. Na Łamach
„Pamiętnika Towarzystwa Nauk Ści-
słych w Paryżu” ogłosił drukiem swoją
rozprawę o sposobie kreślenia krzywej
ciśnień w sklepieniach, którą zyskał
znaczny rozgłos. Szkołę Dróg i Mostów
Szystowski ukończył  w lipcu 1877 r.

P odczas całej swojej inżynier-
skiej kariery miał ambicję pra-
cować  w służbie państwowej,

gdzie spodziewał się ciekawych i prowa-
dzonych na wielką skalę prac inżynie-
ryjnych oraz możliwości kariery. Z tych
powodów po ukończeniu Ecole des
Pontes et Chausseés chciał podjąć służ-
bę we francuskim Korpusie Inżynierów
Dróg i Mostów. Zaszczyt ten jednak za-
rezerwowany był wówczas dla obywa-
teli francuskich. W tej sytuacji mógł
podjąć pracę w państwach trzecich al-
bo powrócić do Rosji. W swoich wspo-
mnieniach podaje, że otrzymał intere-
sującą propozycję sześcioletniego kon-
traktu w Japonii, z wynagrodzeniem
15 tys. franków rocznie. Nie skorzystał
z propozycji i pod koniec 1877 r. znalazł
się na powrót w carskim imperium.

WPetersburgu okazało się jed-
nak, że jego francuski dy-
plom nie ma tu większej

wartości, albowiem Rosja nie zezwala-
ła wówczas na pracę w służbie rządowej
osobom nie posiadającym odpowied-
nich  dyplomów państwowych uczelni
rosyjskich. W tym przypadku odpowied-

ni dyplom rosyjski to dyplom petersbur-
skiego Instytutu Inżynierów Komuni-
kacji. Szystowski nie mając innego wyj-
ścia, odpowiadającego jego aspiracjom,
postanowił zostać studentem Instytutu
Inżynierów Komunikacji. W tym miejscu
wyłoniła się całkiem nieoczekiwana, a
istotna przeszkoda formalna. Warun-
kiem przyjęcia do Instytutu była rosyjska
matura, której Szystowski nie posiadał.
Po licznych interwencjach na bardzo
wysokich szczeblach udało mu się uzy-
skać urzędowe uznanie, w drodze wyjąt-
ku, dyplomu paryskiej Ecole des Pontes
et Chausseés za równoważny z rosyjską
maturą! Dzięki temu mógł przystąpić
do egzaminów wstępnych i jeszcze w
1877 r. zostać studentem Instytutu. W
trakcie nauki uzyskał zgodę ministra
komunikacji, któremu podlegał Insty-
tut, na zdawanie egzaminów bez obo-
wiązku uczestniczenia we wszystkich
wykładach i ćwiczeniach. W 1879 r. Szy-
stowski zdał przed komisja państwową
egzamin, uzyskując już trzeci  w swoim
życiu dyplom.   

Mieczysław Szystowski  mają-
cy wówczas 27 lat był nie-
zwykle rzadkim przykładem

inżyniera, który miał dyplomy prawie tej
samej specjalności, wydane przez trzy
różne i wybitne ośrodki naukowe. Posia-
dał więc znajomość trzech „narodo-
wych” szkół sztuki inżynierskiej. Nic też
chyba dziwnego, że był specjalistą, któ-
rego wartość bardzo szybko dostrzeżo-
no i doceniono. W 1879 r. dyrektor pe-
tersburskiego Instytutu Inżynierów Ko-
munikacji Włodzimierz Sobolewski po-
wołał Szystowskiego na stanowisko asy-
stenta, na którym pozostawał do 1882
r. Kolejnym etapem jego kariery nauko-
wej był awans na wykładowcę (docen-
ta). Funkcje dydaktyczne w Instytucie
pełnił do 1887 r., kiedy to ze względu na
„zły stan zdrowia” wyjechał do Kurlan-
dii. Na początku lat 80. XIX w. powoła-
ny został do składu kilku rządowych ko-
misji inżynierskich. Był m. in. w mię-
dzyministerialnej komisji ds. inżynie-
ryjnego zabezpieczenia zachodnich gra-
nic Imperium. Prace tej komisji związa-
ne były z podjęciem przez Rosję gigan-
tycznego programu ufortyfikowania za-
chodnich granic państwa. Elementami
składowymi tego planu była budowa
twierdz w: Kownie, Olicie, Grodnie,
Osowcu, Łomży, Ostrołęce, Różanie,
Pułtusku, Zegrzu, Modlinie, Warszawie
i Dęblinie oraz  w Łucku, Dubnie i Rów-
nem na Wołyniu.  Szystowski był także
rzeczoznawcą ministra komunikacji
oraz tzw. inżynierem klasowym w De-
partamencie Dróg Bitych i Wodnych Mi-
nisterstwa Komunikacji.

P ierwszym miejscem pracy po
wyjeździe z Petersburga był
port ryski, gdzie kierował por-

towymi pracami budowlanymi. Nieza-
leżnie od tego, projektował i kierował
regulacją Dźwiny na odcinku od mo-
stu kolejowego w Rydze do ujścia rzeki.

W 1890 r. awansował na zastępcę na-
czelnika robót portowych w Rydze, na
którym to stanowisku pozostał do 1893
r.Kolejnym miejscem jego pracy stało
się miasto Windawa na kurlandzkim
wybrzeżu Bałtyku,  w miejscu gdzie
rzeka Windawa wpada do morza. Na
przełomie XIX i XX w. miasto liczyło
7150 mieszkańców. W czasach I Rze-
czypospolitej było siedzibą starostwa
niegrodowego. 22 września 1893 r. Szy-
stowski mianowany został naczelni-
kiem Budowy Portu w Windawie. W
owym czasie był to niewielki port ulo-
kowany u ujścia rzeki, nie mający więk-
szych szans na konkurencję z portem w
pobliskiej Rydze. Funkcję swoją piasto-
wał Szystowski w Windawie przez 14
lat. W tym czasie przekształcił tamtejszy
port w nowoczesną placówkę średniej
wielkości, połączoną bezpośrednią li-
nią kolejową z Moskwą. Atutem Winda-
wy był fakt, iż tamtejszy port praktycz-
nie nie zamarza, a w związku z tym  był
obok Lipawy (port wojenny) jedynym z
dwóch rosyjskich niezamarzających
portów nad Bałtykiem. Szystowski cał-
kowicie przeprojektował i przebudo-
wał port w Windawie, a za zastosowa-
ne tam rozwiązania techniczne był na-
grodzony m. in. złotym medalem na
Wystawie Morskiej w Rydze w 1901 r.
Był wykładowcą na politechnice w Ry-
dze, ale formalnie nie został profeso-
rem, gdyż nie mieszkał w tym mieście.

N a przełomie wieków Szystow-
ski powrócił do idei budowy
drogi wodnej Wisła – Winda-

wa (drogę tą realizowano w czasach
Królestwa Kongresowego). Koniecz-
ność jej budowy uzasadniał możliwo-
ścią zaopatrywania rosyjskiej Floty Bał-
tyckiej  w węgiel z Zagłębia Dąbrowskie-
go, a także możliwością wzmocnienia
twierdzy Modlin okrętami wojennymi
z Bałtyku. Prace nad tym projektem
przerwało aresztowanie, a następnie
trzymiesięczny pobyt w więzieniu. Po
wyjściu na wolność Szystowski wycofał
się z życia publicznego. Zmarł najpraw-
dopodobniej w 1915 r. w swoim mająt-
ku Wierkały na Białorusi. 

M ieczysław Szystowski miał
pięcioro dzieci, z których
trzech synów doszło do wy-

sokich godności w Polsce: Najstarszy
syn – Czesław Stefan (1893-1970) był
zawodowym oficerem artylerii WP,
uczestnikiem wojen i więźniem oflagu.
W tzw. ludowym Wojsku Polskim praco-
wał w szkolnictwie, dowodził artylerią.
W 1949 r. został usunięty ze służby  w
stopniu generała. Edward Stanisław uro-
dzony 2 listopada 1896 r. jest postacią
związaną z historią polskiej Marynarki
Wojennej. Służbę rozpoczął 1 czerwca
1919 r.  w stopniu porucznika we Flotyl-
li Wiślanej, a następnie służył we Flotyl-
li Pińskiej, dowodząc m. in. monitorem
ORP „Mozyrz”. Po studiach specjali-
stycznych we Francji (oddelegowany w
1923 r.) służył w Morskim Dywizjonie

Lotniczym. W 1929 r. ukończył 4-mie-
sięczny kurs w Szkole Podwodnego Pły-
wania w Tulonie. Był pierwszym do-
wódcą okrętu podwodnego „Ryś”. W
1933 r. powrócił do lotnictwa morskie-
go – został dowódcą Morskiego Dywizjo-
nu Lotniczego z siedzibą w Pucku. Zgi-
nął we wczesnych godzinach porannych
1 września 1939 r. na polowym lotnisku
w Pucku, trafiony odłamkiem niemiec-
kiej bomby. Miał wówczas stopień ko-
mandora porucznika pilota.

N ajmłodszy syn – Franciszek
Zygmunt, ur. 25 listopada
1898 r. w Windawie, rosyjskie

gimnazjum ukończył w Mińsku w 1914
r. Przez następne półtora roku był studen-
tem piotrogrodzkiego Instytutu Inżynie-
rów Komunikacji. Od 1 stycznia do 25
października 1917 r. służył jako strzelec
w armii rosyjskiej. 25 października 1917
r. ochotniczo wstąpił do korpusu pol-
skiego generała Józefa Dowbora-Muśn-
ickiego. Pod Dowborem-Muśnickim słu-
żył w sztabie dowództwa Frontu Wielko-
polskiego. Od 1 czerwca 1920 r. w 15.
pułku Ułanów Wielkopolskich na froncie
wschodnim, m.in. jako adiutant pułku.
Później zaczął się specjalizować w broni
pancernej. Od 1 stycznia 1930 r. dowód-
ca szwadronu w 1. dyonie Samochodów
Pancernych w Brześciu nad Bugiem. W
l. 1933-1934 wykładowca w Centrum
Wyszkolenia Broni Pancernej w Warsza-
wie. W l. 1934-1938 w Dowództwie Bro-
ni Pancernej Ministerstwa Spraw Woj-
skowych jako kierownik referatu wy-
szkolenia, następnie jako kierownik Re-
feratu Studiów i Prób. W pierwszej poło-
wie 1939 r. – dowódca batalionu czołgów
przy 10 Brygadzie Kawalerii. Od 29
sierpnia 1939 r. dowódca Dywizjonu
Pancernego nr 81 przy Pomorskiej Bry-
gadzie Kawalerii. W dniach 1-6 wrze-
śnia 1939 r. brał udział w walkach z
Niemcami pod Chojnicami, Błądzimiem,
Bydgoszczą i Toruniem. !7 września po
południu przedostał się do Rumunii,
gdzie był internowany. Od listopada
1939 r. we Francji, gdzie został kierow-
nikiem polskiego Wydziału Bojowego
Centrum Wyszkolenia Pancernego. W
czerwcu 1940 r. ewakuowany do Wiel-
kiej Brytanii. Od czerwca 1942 r. był sze-
fem wydziału Broni Pancernej w oddzia-
le operacyjnym sztabu Naczelnego Wo-
dza. Od listopada 1944 – szef Broni Pan-
cernej Sztabu Głównego w Londynie.
Po wojnie pozostał na emigracji   w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie 14 maja 1980 r. mia-
nowany został prezesem Najwyższej Izby
Kontroli, którą to funkcję pełnił do 1
września 1989 r. Zmarł w Londynie 17
sierpnia 1991 r. 

Z nacznie mniej informacji ist-
nieje na temat dwóch córek.
Starsza z nich, Aldona Hele-

na, ur. 20 grudnia 1890 r. w Rydze, zgi-
nęła w Tatrach w 1912 r. podczas wspi-
naczki. Na temat Grażyny Marii, ur. 28
stycznia 1902 r. w Windawie nie znala-
złem żadnych informacji.
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Inżynier Mieczysław Szystowski, inżynier trzech państw
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Wydawać się może, że teatr jest jedną z niewielu instytucji, która sku-
tecznie opiera się komercjalizacji. Że jako przedsięwzięcie rodem z in-
nej epoki nie potrafi się przystosować do wymogów współczesnego

rynku. Że oferta przygotowywana dla polskiego widza musi ocierać się o skandal
lub wręcz być reklamowana, jako ostre porno wykonywane na scenie przez spro-
wadzanych z zagranicy aktorów. Tymczasem z teatrem w naszym kraju bywa bardzo różnie. Co cie-
kawe, skandal i akcenty porno pojawiają się w teatrach dofinansowywanych sowicie przez budżet,
czyli przez podatników. Dyrektorzy tych teatrów uzasadniają taki stan rzeczy prowadzeniem dzia-
łalności misyjnej, polegającej w wielkim skrócie na wystawianiu sztuk z natury deficytowych, ale
za to ambitnych. Sceny porno mają służyć jedynie celom marketingowym, a plakaty z dziewczyną
trzymającą rękę w swoich majtkach mają wywoływać zwiększone zainteresowanie u widza. 

Rozumowanie takie ma swoje uzasadnienie, chociaż powstaje pytanie - „A co z publicznością na-
leżącą do piękniejszej połowy”? Czy dziewczyna na plakacie reklamującym spektakl we wrocław-
skim Teatrze Polskim „Śmierć i dziewczyna” w reżyserii Eweliny Marciniak ma zachęcać również
panie? Być może, gdyby dystrybutorzy owego widowiska pomyśleli także o płci pięknej, umieszcza-
jąc na plakacie grzebiącego sobie w majtkach przystojniaka – spektakl odniósłby sukces. A tak? Moż-
na powiedzieć – klapa. I to publiczna, bo za publiczne pieniądze. No cóż, publiczność bywa kapry-
śna. Czasem wymaga czegoś więcej, chociaż nie do końca wiadomo czego. 

Wiedzą o tym dyrektorzy teatrów prywatnych, dla których teatr to przedsięwzięcie biznesowe.
Jako takie musi się sfinansować samo, a to sprawia, że teatr prywatny liczy się z każdą złotówką. 

Paradoksalnie, dzisiejsze czasy nie są wcale złe dla teatru. Świadczą o tym nowo powstałe teatry,
które wyrastają niczym grzyby po deszczu i znajdują swoje miejsce na kulturalnych mapach wielu miast.
Świadczą o tym również dane GUS dotyczące frekwencji teatralnej, które wskazują, że w 2013 roku
spektakle obejrzało 11,5 mln widzów. To jest o 7 proc. więcej niż w roku poprzednim. Ta tendencja się

utrzymuje, co potwierdza, że jest to
silnie rozwijająca się dziedzina kultu-
ry i dochodowa branża gospodarki.

Podejmując się jednak prowadzenia
teatru, warto się wsłuchać w potrzeby
widza i wyjść im naprzeciw. Przypisywa-
nie sobie misji, która ma uzasadniać ko-
rzystanie z dopłat i z pieniędzy publicz-
nych nie jest najlepszym pomysłem „na
teatr”. Sprowadzanie teatru do roli tanc-
budy, w której można zobaczyć niewy-
bredne przedstawienia, mija się z ce-

lem i prowadzi do upadku. Ci dyrektorzy, którzy postawili na jakość, (w dłuższym dystansie) „wygrali”.
Inaczej mówiąc osiągnęli sukces. Zresztą, inaczej by nie przetrwali. Mitem bez pokrycia okazał się pogląd,
że publiczność do teatru przyciąga przede wszystkim goła d.... i że dzięki niej wszystko można sprzedać. 

Przykładem teatru, w którym udało się połączyć jakość wystawianego tam repertuaru z właści-
wym zarządzaniem, jest Teatr 6.Piętro Michała Żebrowskiego. W kolejnych odsłonach odnosi on
sceniczny i gospodarczy sukces. Skoro udało się Michałowi Żebrowskiemu, dlaczego nie udaje się
innym teatrom? Dlaczego wiele z nich pozostaje na garnuszku władz samorządowych lub wycią-
ga rękę po dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy innych instytucji roz-
dzielających różnego rodzaju granty?

Odpowiedź nasuwa się sama. Abstrahując od oceny poziomu artystycznego teatrów borykają-
cych się z kłopotami finansowymi, trzeba zauważyć, że łączy je jedno – brak wizji, w jaki sposób ma-
ją być finansowane. Dotyczy to zarówno teatrów publicznych, w których pieniądze są traktowane
jak coś, co się po prostu należy. Nie trzeba więc o nie szczególnie dbać ani zabiegać. W większości
teatrów publicznych receptą na zmniejszenie deficytu jest wyciągnięcie ręki po kolejne państwowe
pieniądze. Można więc szastać nimi bez końca. Chyba, że strumień dotacji zostanie zatrzymany. Moż-
na więc zatrudniać (na licznych etatach) pracowników zbędnych lub nie przynoszących instytucji
wymiernych korzyści. Dotyczy to również tych teatrów, które powstały, jako prywatne przedsięwzię-
cia biznesowe, ale są finansowane przez jakieś wymyślone na poczekaniu fundacje, które z kolei do-
magają się dofinansowania od państwa. 

U większości osób, które bywają w teatrze okazjonalnie i nie zagłębiają się w meandry finanso-
wania owych placówek, powstaje przekonanie, że teatr jako instytucja musi biedować, a powstały
tam deficyt sprawia, że wszyscy (poczynając od dyrektora poprzez aktorów na pracownikach tech-
nicznych kończąc) żyją na granicy ubóstwa, z trudem wiążąc koniec z końcem. 

Tymczasem teatry dobrze zarządzane nie biedują. Co więcej, są ważnym elementem polskiej kul-
tury. Pokazują klasykę, (choć nie tylko), jednak wszelkie ekstrawagancje muszą być skalkulowane
(również pod względem finansowym). 

Czy zatem doczekamy czasów, że na rynku pojawią się teatry prywatne mogące „udźwignąć” tak-
że nasze największe narodowe sztuki, jak „Wesele”, czy „Dziady”? Łatwe pieniądze powodują „roz-
pasanie” wśród instytucji teatralnych. A nic tak nie rozleniwia i nie szkodzi polskim teatrom jak ich
bezkrytyczne finansowanie przez budżet.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Teatr na garnuszku

„Dzisiejsze czasy nie są wcale
złe dla teatru. Świadczą o tym
nowo powstałe teatry, które
wyrastają niczym grzyby 
po deszczu i znajdują swoje
miejsce na kulturalnych 
mapach wielu miast”

Mamy drugą Japonię! Wszak chcieliśmy Japonii.
Szał gry opętał wszystkich, każdy jak z piórem goni.

Z której nie spojrzeć strony, tablety i smartfony,
Nikt inny się nie liczy, jedynie Pokemony.

Urządzenie wibruje, ekran nam jaśniej świeci,
Znak, że są gdzieś w pobliżu. Wiedzą to nawet dzieci.

Człowiek chodzi po mieście, co chwilę zaskoczony.
Wczoraj ich tu nie było. Dziś rządzą Pokemony.

Wszędzie. Na Nowogrodzkiej, w Alejach Ujazdowskich,
Na Wiejskiej, na Krakowskim… Jest stworek! Wariant polski!

W willi na Żoliborzu – największy z wielkich smoków.
Spróbujmy je wyłapać. Niech nikt nie stoi z boku!

Bywają też trujące i mroczne Pokemony.
Szczególnie na Klonowej, w Ministerstwie Obrony.

Rozpleniły się, straszą, jak kiedyś Baba Jaga.
Są w spółkach skarbu Państwa i w mediach. Istna plaga!

Rozpoznać można łatwo. Po twarzach. Co za horror!
Są charakterystyczne! Zwłaszcza gdy głos zabiorą.

Przypominają nieco pamiętny film Barei,
Trzeba je będzie teraz wyłapać po kolei.

Lubicie gry? Więc grajmy! Nie mamy wszak wyboru,
Jedyna to okazja, by pozbyć się potworów!

W przeciwnym razie… Turcja. To pomysł zbyt szalony!
Dlatego lepiej wszystkie wyłapać Pokemony.

W o j t e k  D ą b r o w s k i

POKEMON GO
wersja polska

Po dziewięciu latach ten
27-letni środkowy wraca
do rodzinnego miasta.
Najbliższy sezon rozegra
w barwach AZS Politechni-
ki Warszawskiej ku rado-
ści stołecznych kibiców.

-  Od zawsze chciałam, żeby
nasz zespół był złożony z war-
szawiaków - mówi prezes AZS
Politechniki Warszawskiej, Jo-
lanta Dolecka. Te życzenia się
spełniają. Rok temu hitem trans-
ferowym w stolicy było pozy-
skanie legendarnego rozgrywa-
jącego Pawła Zagumnego, a te-
raz do drużyny dołącza jeszcze
Andrzej Wrona - nie tylko drugi
z mistrzów świata, ale tak jak
popularny “Guma” rodowity
warszawiak, wychowanek ursy-
nowskiego KS Metro.

Wrona wraca do rodzinnego
miasta po dziewięciu latach nie-
obecności, w trakcie których re-
prezentował barwy drużyn z
Częstochowy, Bydgoszczy i Beł-
chatowa. Z tą ostatnią drużyną
miał jeszcze ważny kontrakt na
kolejny sezon, ale kluby doszły
do porozumienia. - Cieszę się na
powrót do rodzinnego miasta.
Nawet po pierwszym treningu

dziwnie się poczułem, gdy po
wyjściu z hali nie trzeba było spę-
dzić półtorej godziny w aucie,
żeby dotrzeć do Warszawy. Żal
było odchodzić, bo z PGE Skrą
spełniłem kilka swoich sporto-
wych marzeń. Zależało mi jed-
nak, żeby mieć więcej okazji do
gry - mówi Wrona, który -  nie-
wykluczone - że kolejny sezon
w Bełchatowie mógłby spędzić w
kwadracie dla rezerwowych.

Przed AZS Politechniką w naj-
bliższym sezonie jeszcze więcej
wyzwań, bowiem PlusLiga zosta-
ła powiększona z 14 do   16 zespo-
łów. Dlatego trener Inżynierów
cieszy się, że tym razem zamiast
rewolucji, jaką przechodził do-
tąd jego zespół po kolejnych sezo-
nach, większość składu udało się
utrzymać. - Przynajmniej nie mu-
szę się do każdego zwracać per
Dominik, zanim poznam imiona
wszystkich - żartuje Jakub Bedna-
ruk. - Po każdym sezonie plano-
wałem jakiś krok do przodu, ale
nie mogłem tego zrobić ze wzglę-
du na coraz to nowych zawodni-
ków. Teraz chłopaki znają moje
oczekiwania i mam nadzieję, że
uda się zrealizować moje plany -
dodaje Bednaruk. 

Jego zespół zainauguruje roz-
grywki ligowe 30 września spo-
tkaniem z wicemistrzem Polski -
Asseco Resovią. W klubie liczą, że
to spotkanie przyciągnie tłumy,
zwłaszcza że w nowym sezonie
większość meczów Inżynierowie
mają rozgrywać na Torwarze za-
miast w Arenie Ursynów, gdzie
jednak będą trenować. - Chce-
my, aby nazwiska naszych czoło-
wych zawodników przyciągnęły
tak kibiców, jak i sponsorów. W
tym roku rozmowy z dyrekcją
COS przebiegły w wyjątkowo do-
brej atmosferze i dostaliśmy bar-
dzo korzystną ofertę na wyna-
jem Torwaru - tłumaczy Dolecka.
AZS Politechnice nadal brakuje
sponsora tytularnego, ale fundu-
szy nie powinno zabraknąć.. -
Gdyby nie było nas stać na taki
krok jak pozyskanie Andrzeja
Wrony, to nie szlibyśmy w tym
kierunku. Poradzimy sobie. Róż-
nica w budżecie w porównaniu
do poprzedniego sezonu to wła-
śnie ta nadwyżka wynikająca z
zatrudnienia Andrzeja Wrony.
Sponsorów mamy ponad trzy-
dziestu i jest to znacząca grupa -
podkreśla Jolanta Dolecka.

E d y t a  K o w a l c z y k

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej
przy ul. J. Cybisa 7, odbyła się uroczysta
inauguracja projektu: „Lato w ogrodzie
- 2016”. 

Projekt powstał z myślą o aktywnym wypoczynku
ursynowskich seniorów, w tym  uczestników Dzienne-
go Domu Pomocy Społecznej, którzy w okresie waka-
cyjnym, z różnych powodów, pozostają w mieście. 

Seniorzy mają możliwość skorzystania z zajęć na
świeżym powietrzu, na terenie ogrodu, pod namio-
tami, wśród zieleni, w miłym towarzystwie. W ra-
mach projektu uczestnicy biorą udział w koncer-
tach muzycznych, spotkaniach edukacyjnych, wy-
cieczkach krajoznawczych, zajęciach gimnastycz-
nych, kursie tańca towarzyskiego, spotkaniach po-
etyckich, masażach leczniczo-relaksacyjnych.

Uroczystość inauguracyjną uświetnił występ
zespołu - ”Mariachi Los Amigos’’, który zaprezen-
tował muzykę  latynoską oraz meksykańską Ma-
riachi. Uczestników projektu porwały rytmy sal-
sy, cha-chy i wielu innych rodzajów muzyki granej
w Meksyku. Gorąca muzyka, oryginalne stroje
Mariachi oraz żywiołowość muzyków wprowa-
dziła seniorów w nastrój typowo letni.

Seniorzy, już pierwszego dnia, aktywnie uczest-
niczyli w grach planszowych w ogrodzie, gimna-
styce relaksacyjnej, a w godzinach popołudnio-
wych DJ Mariusz zaprosił wszystkich na zabawę
taneczną w rytmach disco polo. Nieoceniona by-
ła pomoc wolontariuszy, którzy towarzyszyli senio-
rom w rozgrywkach plenerowych.

L P G

Mistrz świata w siatkówce wraca do domu

Andrzej Wrona graczem Politechniki

„Lato w ogrodzie – 2016” na Ursynowie

Salsa i gimnastyka dla seniorów

FOTO JAKUB ĆMIL/WWW.AZSPW.COM
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R e d a k t o r  N a c z e l n y  
P a n  M a c i e j  P e t r u c z e n k o ,

SSzzaannoowwnnyy PPaanniiee,,
Pozwalam sobie przypomnieć

o naszym, elektryka i moim, me-
chanika, problemie z utrzyma-
niem warsztatów przy ul. Migda-
łowej. Rozmowa z Panem, w stycz-
niu 2015 r. zaowocowała drukiem
listu mojego autorstwa w Passie z
dn. 5 lutego 2015r. To dobry wstęp
do dalszej historii.

Druk ten wzburzył Prezesa
Spółdzielni do tego stopnia, że
p. Marek Pykało zgodził się na
spotkanie ze mną, mimo że kilka
moich wcześniejszych próśb o
spotkanie odrzucił. Spośród pre-
tensji, że jesteśmy cwaniakami,
którzy chcą kupić, żeby sprze-
dać, zrobić interes i innych
bzdurnych insynuacji, wyłoniła
się propozycja Prezesa, żebyśmy
złożyli konstruktywne propozy-
cje, a on dołoży wszelkich sta-
rań, żeby jak najszybciej rozpa-
trzeć(jest nagranie z tego spo-
tkania). 

Propozycje takie zostały złożo-
ne 23 lutego. I nic. Brak odpowie-
dzi. Nieco później do sądu trafiła
sprawa wniesiona  przez naszą
adwokat, która wcześniej brała
udział w negocjacjach ze spółdziel-
nią. Na propozycje mediacji z są-
du Spółdzielnia odpowiedziała
“NIE”.

Później, w czerwcu, a dokoń-
czone w październiku, było Wal-
ne Zebranie, na którym ówczesny
v-ce prezes p. Janas wyżalał się, że
my na propozycję spółdzielni nie
chcieliśmy przebudować “wystają-
cego” warsztatu, co uniemożliwi-
ło sprzedaż nam terenu /.../! My
proponowaliśmy zaraz po przed-
stawieniu nam problemu,
19.09.2014r. przebudowę, ale Za-
rząd ją pominął. ( nagranie). W
październiku 2015 r. padła kolej-
na propozycja przebudowy. Na-
stępstwem było kolejne spotkanie
w grudniu, na którym p. Pykało
przedstawił nowe warunki. W
nich, stawka za m. kw. działki
(586 m. kw.) została określona
na 1600zł/m. kw + VAT ! Służeb-
ność drogi dojazdowej....84000
+ VAT, zapłata wszystkich czyn-
szów z 300% karą, za ich zda-
niem bezumowne użytkowanie
gruntu (ponad 200 tys. oprócz
systematycznych comiesięcznych
wpłat ), zapłata za ich adwokata
i sprostowanie do owego listu opu-
blikowanego “w tym szmatław-
cu” ( przykry cytat słów Prezesa ze
spotkania dn. 8 marca tego roku
na spotkaniu w kancelarii repre-

zentującej Sp-nię.) To nas zupełnie
powaliło. W międzyczasie Zarząd
sprzedał p. Palińskiemu jego wy-
dzieloną część. Sprzedał znacznie
poniżej 1600zł/brutto/m. kw.
Stawka 1600 zł/m. kw. została
wynegocjowana wspólnie, we
trzech ( Paliński, Ejzenhart, ja )
podczas spotkania z Zarządem w
listopadzie 2013 r., kiedy to Za-
rząd przedstawił nam propozycję
kupna i przyjął od nas zapewnie-
nie, że chcemy kupić. 

No cóż, po podziale p. Pykało
uznał, że działka mniejsza ma
wyższą cenę “z metra”... Jak na
to patrzeć porównując ustawną
działkę ok. 1600 m. kw z sąsied-
nią działką 587 m. kw, przez któ-
rą przechodzi droga o pow. ok.
150 m. kw., pod którą przecho-
dzi wiązka kabli energetycznych
zasilających osiedla (5x1.5 kW).
W dodatku droga obciążona słu-
żebnością na rzecz działki sąsiada.
Zatem cena sprzedaży metra jed-
nej działki to 1575 zł, a sąsiedniej
1968 zł. Podział działek na doda-
tek został tak przemyślnie wyryso-
wany, że praktycznie uniemożli-
wia dojazd do terenu RWE, na
którym, po uzyskaniu dzierżawy,

w 1997 r. wybudowałem budy-
nek, w którym działa elektryk. 

Elektryk ma już tego dość i wy-
cofuje się z działalności. Najpraw-
dopodobniej przestanie istnieć je-
den z najlepszych zakładów tej
branży w Warszawie. Ja mogę ich
przejąć, o ile utrzymam budynek.
No, oczywiście, może przejąć
ich...sąsiad.

Nam zaproponowano groszo-
wą zapłatę za wyniesienie się z
obiektu ( wartość budynku minus
wszystkie nasze zaległości wg.
ustaleń Spółdzielni) w niecałe trzy
miesiące (do końca września)

Jakoś przez dwa lata Zarząd
nie reagował na nasze propozycje.
Zarówno załatwienia sprawy przy
udziale jednej z najlepszych war-
szawskich kancelarii notarialnych
p. Sicińskiego czy  przebudowy bu-
dynku i naprawienia niczym nie
zawinionego błędu ( mamy wszel-
kie legalizacje, odbiory, Spółdziel-
nia musiała akceptować projekt
wstępny), tak teraz im się spieszy,
żeby przebudować. I co ? Komu
sprzedać po przebudowie ?

Oczywiście, można zadać py-
tanie dlaczego od razu nie przebu-
dowaliśmy budynku. Cóż, wspól-

nik mój, elektryk, nie chciał robić
nic poza ustaleniami aneksu.
Aneks dostarczony nam we wrze-
śniu 2014 r. zakładał, że na każ-
dy nasz ruch Zarząd musi wydać
zgodę.

Treść aneksu jest tak skonstru-
owana, że jest on niewykonalny w
narzuconych terminach. Aneks
otrzymaliśmy podpisany przez
Prezesów. Żaden z prawników,
który go czytał, nie dopatrzył się
problemu (pułapki ?), że mamy
go oddać “niezwłocznie”, co było
pretekstem  do zerwania rozmów. 

Już w 1995r. dopatrzono się
błędu w protokóle przekazania
działki i ustalono, że ma ona nie
350, a 420 m. kw., w związku z
tym podniesiono czynsz. Pikan-
terii dodaje fakt, że w 1996 r., kie-
dy SM NATOLIN został podzielo-
ny i zrodziła się SM PRZY ME-
TRZE, została dokonana kolejna
inwentaryzacja gruntów i obli-
czono naszą działkę na 443 m.
kw, a w tej powierzchni zawiera
się “wystający” budynek. Wystaje
na teren sąsiada 10.44 m. kw. Za
cały zajmowany teren, łącznie z
“wystającymi”, płacimy od 20 lat
Spółdzielni ! Nikt do tej pory, mi-

mo zmieniających się sąsiadów,
nie zwrócił uwagi na wystawanie
budynku.  Dopiero po ustaleniach
z p. Palińskim linii podziału mię-
dzy nami, w styczniu 2014r. (
działka miała być sprzedana nam
trzem wg. udziałów, Spółdzielni
się wtedy spieszyło, nie chciała tra-
cić czasu na dzielenie, zrobiliśmy
to zgodnie we własnym zakresie )
zauważyli problem.

Branża motoryzacyjna jest w
regresie. Zdobyć dobrego mecha-
nika to szczęście (kilku, którzy
“wyszli” z mojego warsztatu, jest
za granicą, dwóch od lat ma wła-
sne firmy, ale jakoś się trzyma-
my). Inwestycja sąsiada przy na-
szej obecności miałaby mocną
konkurencję, to oczywiste.

Trudno odnieść wrażenie inne,
niż to, że to sąsiad przejmie bu-
dynki. To znacznie tańsze rozwią-
zanie niż budowa od podstaw no-
wego obiektu na swojej działce.

Oto przykład jak się rozwala
jedną firmę, żeby dać preferencje
innym.

Resztę proszę doczytać z załą-
czonych tekstów, które dopełniają
tego obrazu.

Plik dokumentów, nagrania, są
do wglądu.

My jesteśmy załamani.
Może Pan coś podpowie 

Z  p o w a ż a n i e m ,
P i o t r  D ą b r o w s k i

PPAASSSSAA:: OOdd kkiieeddyy ddzziiaałłaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee,, iillee
oossóóbb uucczzeessttnniicczzyy ww jjeeggoo pprraaccaacchh??

SSTTAANNIISSŁŁAAWWAA SSTTEECC:: Istniejemy formalnie od
lutego 2012 r. Wcześniej grupa założycielska wy-
łoniła się spośród słuchaczy Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, którym nie wystarczały rutynowe wy-
kłady, brakowało spontaniczności i adrenaliny.

JJaakkiimmii sspprraawwaammii zzaajjmmuujjee ssiięę SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee
KKrreeaattyywwnnyycchh SSeenniioorróóww??

Zajmujemy się upowszechnianiem wśród se-
niorów kultury fizycznej zgodnie z zasadą: im
więcej ruchu, im większa sprawność, tym póź-
niejsza starość i rzadsze choroby.

JJaakkiiee kkoonnkkrreettnnee ddzziiaałłaanniiaa ssąą ppooddeejjmmoowwaannee?? 
Organizujemy jednodniowe wycieczki krajo-

znawcze, kilkudniowe zwiedzanie ciekawych re-
gionów Polski, co tydzień chodzimy z kijkami po
Lesie Kabackim, raz w tygodniu uprawiamy gim-
nastykę w sali lub basenie. Raz do roku pływamy
kajakami po najpiękniejszych i najmniej cywilizo-
wanych rzekach. Dajemy ujście nadmiernej ener-
gii, wykorzystujemy talenty przywódcze, ale i po-
magamy pokonać samotność nieśmiałość i brak
wiary we własne siły.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa rreeaagguujjąą nnaa PPaańńssttwwaa
aakkttyywwnnoośśćć??

Jesteśmy organizacją non profit, nie mamy żad-
nych dochodów, więc poza stroną

internetową www.sksruchizdrowie.pl i uczestnic-
twem w prezentacji organizacji pozarządowych
nie mamy szans pokazać się publicznie. Za miernik
naszej użyteczności możemy jednak uznać stały
napływ nowych osób. Docierają do nas z polecenia
tych, którym podoba się spędzania czasu na na-
szych spotkaniach i panująca na nich atmosfera.

JJaakkiiee pprroojjeekkttyy uuddaałłoo ssiięę zzrreeaalliizzoowwaaćć??
Przez cztery i pół roku poznaliśmy sporo cieka-

wych szlaków turystycznych i niekonwencjonal-

nych ludzi. Wiele czasu poświęciliśmy miejscom
nieodległym od Warszawy. Na przykład pojecha-
liśmy do Podkowy Leśnej – do dworku Iwaszkie-
wiczów. Dominujące było wrażenie obcowania z
rodziną pisarza i  podglądanie jego  codziennego
życia, bardzo skromnego wbrew wyobrażeniom.
W znanej i sławnej Żelazowej Woli odnaleźliśmy
dzięki przewodnikowi dowody na to, jak trudne i
skromne życie prowadziła rodzina Chopinów.
Często jeździliśmy na Podlasie szlakiem pięknych
drewnianych cerkiewek, będących pozostałościa-
mi po Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zdu-
miewające i nieoczekiwane było to, że są jeszcze
ludzie, duchowni i świeccy, którzy opiekują się
tymi obiektami bez urzędowego nakazu i finanso-
wej pomocy państwa. Niemal wszystkie plany
spełniły się. Gdyby to mierzyć satysfakcją użytkow-
ników, to najbardziej udane i pamiętne były wy-
prawy w Bieszczady i Karkonosze, spływy kajako-
we (mimo wywrotek) oraz pobyty wypoczynko-
we w Zakopanem i Świnoujściu.

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszząą pprrzzyysszzłłoośśćć?? 
Pod koniec sierpnia jedziemy odpocząć nad mo-

rze do Łeby, we wrześniu zwiedzamy Opolszczyznę,
potem wrócimy w znane strony, żeby sprawdzić, co
się zmieniło na przykład w Żyrardowie.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa mmooggąą wweesspprrzzeećć wwaa-
sszzee ddzziiaałłaanniiee?? 

Oczekujemy przede wszystkim dobrych pomy-
słów .Można je sformułować na piśmie i przesyłać
na nasz adres mailowy sks.ruch.i.zdrowie@gma-
il.com. Jedynym ogranicznikiem są koszty. Na-
szym mottem jest powiedzenie Benjamina Fran-
klina “Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu”.

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s
f o t .  S K S  R u c h  t o  z d r o w i e

WW nnaassttęęppnnyymm nnuummeerrzzee „„PPaassssyy”” pprrzzyybblliiżżyymmyy hhiissttoo-
rriięę kkoolleejjnneejj oorrggaanniizzaaccjjii.. 

Podpisano ostateczną umowę, na mocy
której miasto stało się właścicielem działek
niezbędnych do realizacji inwestycji oświa-
towej na Kabatach. Jeszcze w tym roku po-
winny zakończyć się prace nad planem
miejscowym dla tego obszaru. Władzom
dzielnicy zależy, aby jak najszybciej rozpo-
cząć inwestycję. 

Nowy kompleks oświatowy przyczyni się do popra-
wy warunków nauki na Kabatach. Przypominamy, że
od ubiegłego roku Zarząd Dzielnicy stara się o popra-
wę warunków lokalowych w ursynowskich podsta-
wówkach. Jeszcze jesienią 2015 roku pozyskano 35
mln na rozbudowę 7 szkół, ale to ciągle zbyt mało w
stosunku do  danych demograficznych. Aby poprawić
sytuację ursynowskiej oświaty, konieczna jest jeszcze
budowa nowego budynku przy ul. Zaruby.  

Na początku czerwca na zamianę gruntów po-
trzebnych do budowy placówki oświatowej na Kaba-
tach w formie zarządzenia wyraziła zgodę  prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dzięki temu w lipcu można było podpisać ostateczną umowę,
na mocy której miasto stało się właścicielem działek niezbędnych do realizacji inwestycji oświatowej
na Kabatach.

To jednak nie wszystko. Z tym samym deweloperem podpisana została też umowa na budowę ul.
Jerzego Iwanowa- Szajnowicza na odcinku ok. 90 m, wraz ze zjazdem i placem do zawracania, od-
wodnieniem, obustronnymi chodnikami, oświetleniem oraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszą-
cą. Szacowany koszt wykupu gruntu i budowy drogi to ponad 1 mln złotych – zapłaci za to dewelo-
per. Budowany fragment ulicy (zgodnie z planem miejscowym) umożliwi dojazd w okolice planowa-
nej szkoły i dojście do niej od al. KEN.  O powstaniu dalszego odcinka Szajnowicza-Iwanowa Zarząd
Dzielnicy zdecyduje po rozmowach z mieszkańcami okolicy.

Umową z zeszłego tygodnia miasto przekazało deweloperowi  4053 metrów kwadratowych grun-
tu, a otrzymało od niego za dopłatą 8089. Dopłata jest równa kosztom wykupu gruntów pod drogę
i budowie fragmentu ul. Iwanowa-Szajnowicza, jakie poniesie deweloper. W ten sposób dzielnica po-
zyskała teren o wielkości prawie 7 tys. metrów kwadratowych pod budowę obiektów oświatowych.
Dodatkowo po drugiej stronie ulicy dzielnica  pozyskała działkę o powierzchni ponad 1 000 m kw. z
przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe.

Problem na Migdałowej
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Powstanie kompleks oświatowy na Kabatach

Wiadomo: grunt to grunt!

Rozmawiamy ze Stanisławą Stec

Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów
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Piórem Derkacza

Bikini ma 70 lat
Jak na siedemdziesięciolatkę wygląda wspaniale i kusząco!. Wiek bikini nie ma zupełnie wpły-

wu na to, że jest noszona przez osoby młode i takie, które chcą je założyć. Dwa małe trójkąty przy-
krywają piersi. Dwa trochę większe, wszystko to co można jeszcze przykryć. Oszczędność
odzienia, ujawnia całe bogactwo piękna ciała kobiecego. Tworząc strój bikini  powróciliśmy do
przysłowiowego liścia figowego. Nie jest tajemnicą, że patrzenie na kobietę w takim stroju po-
woduje zadowolenie nie tylko u patrzącego, ale i u osoby obserwowanej.  Można wyobrazić so-
bie świat bez broni atomowej. Nie sposób wyobrazić sobie świata bez stroju bikini, zwłaszcza
latem!. J e r z y  D e r k a c z

P latforma Obywatelska okłamywała Polaków co do liczby przyjętych
imigrantów. Rząd PO-PSL zadeklarował przyjęcie 5 proc. ogólnej licz-
by uchodźców i imigrantów, godząc się tym samym na kwoty wyli-

czane za pomocą specjalnego algorytmu. Kłamano, że ma to być około 5 ty-
sięcy osób z terenów objętych wojnami. Tymczasem tylko przy milionie
uciekinierów daje to 50 tysięcy dusz, a przecież najazd na Europę dopiero się zaczyna. Ja, czło-
wiek o lewicowych poglądach, o czym wielokrotnie informowałem w swoich felietonach, wy-
rażam niniejszym wielkie zadowolenie, że PO i PSL zostały przegonione, a władzę objęło PiS,
niezbyt chętne do podpisywania z Brukselą tzw. umów kwotowych. I słusznie, bo już prawie
70 proc. Polaków nie godzi się na przyjmowanie uciekinierów z krajów odmiennych od Pol-
ski kulturowo. Argumentacja jest prosta i logiczna: multi-kulti to jedna wielka porażka i
ściema. Dowód: coraz liczniejsze i wyobcowane getta w stolicach państw Europy zachodniej,
zamachy terrorystyczne będą m. in. owocem narastającego poczucia odrzucenia przez rdzen-
nych Europejczyków na margines społeczny współobywateli mających afrykańskie bądź arab-
skie korzenie. 

Widzimy każdego dnia, co dzieje się na ulicach zachodnich miast (Paryż, Nicea, Monachium, Ans-
bach, etc.). Sprawcami masakr na niewinnych ludziach są dżihadyści – Arabowie bądź osoby o arab-
skich korzeniach. To wojna, której poprawny Zachód nie jest w stanie wygrać, więc można założyć,
że wielkimi krokami zbliża się Apokalipsa. Już dzisiaj w Paryżu czy Londynie przechodnie nerwo-
wo oglądają się na boki, bo nie wiadomo kiedy i od kogo może na nich spaść śmiertelny cios. Czy
to jest życie? Nie, to nie jest życie, to bardziej przypomina okupację, kiedy chodziło się opłotkami,
by uniknąć łapanki, wywózki do obozu i w efekcie niechybnej śmierci. Co zatem robić, by na powrót
znaleźć się w spokojnych latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych? Jest to możliwe tylko w teo-
rii, bo w praktyce nie bardzo.

P rzede wszystkim trzeba radykalnie ograniczyć pomoc socjalną dla uciekinierów, bo jest ona
dla nich głównym wabikiem w Europie. Należy skończyć z finansowaniem i uzbrajaniem
grup rebeliantów chcących obalić syryjski rząd, ponieważ broń ta trafia w ręce ISIS.  Pró-

bować wywrzeć presję na Turcję, by tamtejszy rząd zablokował szlaki zaopatrzeniowe ISIS. Wpro-
wadzić sankcje przeciw krajom, które uczestniczą w handlu ropą z opanowanych przez ISIS tere-
nów. Nie przez przypadek szlaki te mają początek na granicach tureckiej i jordańskiej. Zapewnić mi-
liardową pomoc w odbudowie mieszkań, infrastruktury i przedsiębiorstw zniszczonych w wyniku
wojny. Zalewanie Europy masami uchodźców spowoduje jedynie nasilenie napięć społecznych i
wzmocni ruchy ksenofobiczne. Ci ludzie muszą odzyskać własny dom, wtedy Europa przestanie być
dla nich tak bardzo atrakcyjna. 

Swoją drogą, Francja, An-
glia, jak również Hiszpania i
Belgia, mają za swoje. Te ko-
lonialne potęgi złupiły przez
kilka stuleci ponad połowę
świata. To Francja i Wielka
Brytania toczyły zajadłą
walkę o dominację w No-
wym Świecie, która rozpo-
częło się w roku 1754. Obie
potęgi kolonialne stoczyły
ze sobą kilka wojen związa-

nych ze stanem posiadania w Ameryce Północnej, w żadnej z nich ani Brytyjczycy, ani Fran-
cuzi nie zdołali osiągnąć zdecydowanej przewagi. Dopiero w bitwie w zatoce Quiberon w li-
stopadzie 1759 r. potwierdzona została supremacja brytyjska na morzach, a tym samym
zwycięstwo nad Francuzami w koloniach stało się faktem. Francuzi zwrócili więc oczy na Afry-
kę Płn. i w krótkim czasie ją skolonizowali. Stąd dzisiaj we Francji miliony obywateli z arab-
skimi korzeniami. Hiszpanie spisali się nie gorzej, wyrzynając całe populacje i rabując na gi-
gantyczną skalę. Kilka lat temu odkryto u wybrzeży Kolumbii wrak hiszpańskiego XVIII-
-wiecznego galeonu “San Jose”. Statek transportował 200 ton złota i srebra, a przewożone na
nim kruszce i kosztowności oszacowano na 5 miliardów dolarów(!). W wodach Karaibów spo-
czywa około tysiąca galeonów z podobnym ładunkiem. A ile z nich zdołało dopłynąć do
brzegów Hiszpanii? Któż to wie...

D latego niespecjalnie użalam się nad coraz bardziej godnym współczucia losem obywa-
teli zachodniej Europy. Od zawsze byłem przeciwny dzikiemu najazdowi na Europę lu-
dzi obcych nam kulturowo. Smagali mnie za to ostrymi słowy ci poprawni politycznie,

ale miałem to gdzieś, bo wiedziałem, że moje myślenie jest słuszne. Pamiętam jak zachodni i na-
si jajogłowi rzucili się do gardła Viktorowi Orbánowi, który powiedział swego czasu: “To nie przy-
padek, że codziennie tysiące ludzi jest transportowanych do Europy. To spisek zachodnich elit,
które chcą zniszczyć państwa narodowe, narzucając Europejczykom swój sposób myślenia”.
Zdaniem premiera Węgier, Europa została zdradzona i jeśli nie uda nam się stanąć w jej obronie,
zostanie nam odebrana. Zgadzam się w 100 proc. z Orbánem, ale jak można się z nim nie zga-
dzać po ostatnich wydarzeniach w miastach Zachodu? Jak można nie zgodzić się dzisiaj z jego
tezą, że jeśli nie zajmiemy stanowiska w obronie Europy, nasz kontynent nie będzie już Europą
obywateli mieszkających tutaj, ale będzie spełniać lunatyczne marzenia kilku działaczy, niewy-
bieralnych przywódców, którzy obracają dużymi sumami pieniędzy i nie myślą z tego powodu
w kategoriach narodowych.

Prawda jest taka, że politycy UE nie mogą ignorować woli narodów. Parlament Europejski nie mo-
że w kwestii uchodźców narzucać swojej woli państwom - członkom UE, ponieważ grozi to wybu-
chem kryzysu demokracji w Europie, który może doprowadzić do anarchii. Oglądając codziennie
w tiwi serwisy informacyjne, jestem coraz bardziej zadowolony, że mieszkam w Polsce. Śpię bar-
dzo spokojnie, bez obawy wchodzę do metra i innych środków miejskiej komunikacji, piję kawę w
kawiarni i wódkę w knajpie bez stresu, że nagle pojawi się ciemnoskóry nawiedzony cymbał, zawy-
je “Allah akbar” i odpali noszony na sobie ładunek wybuchowy, albo też sieknie mnie maczetą, bądź
postrzeli z “kałasza”. To dzisiaj wielki komfort. Już widać zwrot w kierunkach turystycznych, ob-
lężenie przeżywają plaże w Rumunii i Bułgarii, gdzie również nie ma amatorów ćwiartowania nie-
wiernych. 

Z a 5-10 lat, zapamiętajcie sobie moje słowa, Europa na wschód od Odry stanie się najbez-
pieczniejszą częścią tego kontynentu. O ile oczywiście nie przyjmiemy w nasze progi ob-
cych, którzy nie chcą się integrować, lecz dążą do narzucenia nam, Europejczykom, swo-

ich praw i utworzenia na tym ucywilizowanym kontynencie kalifatu. Natomiast chętnie widział-
bym u nas pracowitych Azjatów oraz bliskich nam mentalnie i kulturowo Ukraińców, Białorusi-
nów i Rosjan. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czas Apokalipsy

„Od zawsze byłem przeciwny 
dzikiemu najazdowi na Europę 
ludzi obcych nam kulturowo.
Smagali mnie za to ostrymi słowy
ci poprawni politycznie, ale 
miałem to gdzieś, bo wiedziałem,
że moje myślenie jest słuszne”

Brama do świata
Aż czterdzieści jeden nowych tras uruchomiły w ciągu ostatniego
roku linie lotnicze operujące na Lotnisku Chopina w Warszawie.
To najlepszy tego typu wynik wśród wszystkich lotnisk w Europie. 

Takiego roku jeszcze w historii warszawskiego portu nie było. Lotnisko Chopi-
na zajmuje obecnie pierwsze miejsce w Europie w kategorii „Lotnisko z najwięk-
szą liczbą nowych połączeń”, za co kilka dni temu nagrodził je brytyjski analitycz-
ny portal anna.aero. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na Lotnisku Chopina urucho-
mionych zostało aż 41 nowych tras.

Warszawa wyprzedziła w tej kategorii lotniska: Atatürka w Stambule, Monachium, Saloniki i Ber-
lin Schönefeld. Konkurenci odnotowali najwyżej po 15 nowych tras, co oznacza, że Lotnisko Cho-
pina wyprzedziło ich ponad dwukrotnie i można śmiało stwierdzić, że jest najszybciej rozwijają-
cym się lotniskiem pod względem liczby połączeń w Europie. 

Komfortowe doświadczenie
Swój rekordowy wynik Lotnisko Chopina zawdzięcza głównie Polskim Liniom Lotniczym LOT,

które już uruchomiły albo zapowiedziały uruchomienie lotów aż na 25 nowych trasach. To efekt
zakończenia programu pomocy publicznej, przez który LOT zmuszony był zamknąć w 2013 r. część
rentownych połączeń i przez dwa lata nie mógł otwierać nowych. Teraz – po zniesieniu ograniczeń
– przewoźnik sypie nowymi trasami jak z rękawa. 

Z początkiem roku ruszyły rejsy do: Duesseldorfu, Erywania, Zurychu, Barcelony, Belgradu, Kiszy-
niowa i Zagrzebia. 13 stycznia wystartowała nowa międzykontynentalna trasa z Warszawy do Tokio,
a od 21 stycznia przewoźnik uruchomił bezpośrednie loty do Wenecji. W marcu do siatki połączeń
dodane zostały Ateny, Charków, Lublana, Luksemburg oraz Połąga i Koszyce, wznowione zostały też
loty na trasach do: Aten, Bejrutu i Nicei. Na lato LOT zaprasza pasażerów na sezonowe loty z War-
szawy do Splitu i Zadaru, a także na Mazury – z lądowaniem na nowym lotnisku w Szczytnie.

Warto dodać, że dzięki umowie z biurem podróży Rainbow, polskie Dreamlinery wożą turystów
w ruchu czarterowym do takich egzotycznych destynacji jak: Wietnam (Sajgon), Tajlandia (Bang-
kok), Meksyk (Cancun i Puerto Vallarte), Kuba (Varadero i Cayo Coco), Indonezja (Bali) oraz USA
(Miami). A to wcale nie koniec atrakcji, bo od października rusza jeszcze jedna atrakcyjna trasa –
do Seulu. Już można na nią kupować bilety. LOT jako jedyna linia lotnicza oferuje rejsy z wygodny-
mi przesiadkami w Warszawie, która jest dziś najlepszą alternatywą dla dużych i zatłoczonych por-
tów przesiadkowych w Europie Zachodniej.

Różowe nowości
Drugi największy przewoźnik operujący na Lotnisku Chopina – Wizzair – od maja powiększył

swoją bazę w Warszawie o szósty samolot i uruchomił już sześć nowych tras: do Aberdeen, Bari,
Bristolu, Rejkiawiku, Porto. W czerwcu do siatki Wizzair’a powróciły także połączenia sezonowe
z kurortami w Bułgarii, Grecji i Włoszech, a w sierpniu rusza nowa trasa do Splitu w Chorwacji.

Przewoźnik planuje również zastąpienie jesienią dwóch bazujących na Lotnisku Chopina maszyn
Airbus A320 ze 180 miejscami większymi modelami Airbus A321, w których dostępnych jest 230
miejsc. Umożliwi to zwiększenie oferowania na trasach, które obecnie cieszą się największą popu-
larnością wśród pasażerów podróżujących z Warszawy.

Większą maszynę podstawia także Qatar Airways. Od 1 lipca zamiast Airbusa A320 z 132 miej-
scami na pokładzie, połączenie Warszawa-Ad-Dauha obsługiwane jest Airbusem A330 z 260 miej-
scami. Dzięki tej zmianie dzienna zdolność przewozowa Qatar Airways na rejsach warszawskich
wzrasta blisko dwukrotnie, a w skali rocznej, wzrost ten przekłada się na dodatkowe,440 miejsc.

Lotnisko oferuje także kierunki otwierane z zupełnie nowymi przewoźnikami, dotychczas nie-
obecnymi w Warszawie: w maju dwa wakacyjne połączenia uruchomiła grecka linia Ellinair: Sa-
loniki i Heraklion na Krecie, zaś turystyczna linia Air Canada Rouge od 16 czerwca obsługuje no-
we połączenie Warszawa-Toronto. 

Będzie kolejny rekord
Tak duża liczba nowych tras i połączeń daje uzasadnioną nadzieję na kolejny rekordowy wynik Lot-

niska Chopina. O ile w 2015 r. po raz pierwszy przekroczyliśmy granicę 11 milionów pasażerów, o ty-
le w 2016 – o ile nie wydarzy się nic nieprzewidzianego – obsłużymy ponad 12 milionów. Tak duża licz-
ba nowości w siatce połączeń stawia nasze lotnisko na pierwszym miejscu wśród lotnisk w całej Euro-
pie i gwarantuje pasażerom wygodne połączenia z całym światem. P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i
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Gonitwy na Służewcu coraz ciekawsze, atmosfera coraz bardziej napięta

Łyżka dziegciu w beczce wyścigowego miodu

Jubileuszowe siedemdziesiąte
już Derby dla koni arabskich
czystej krwi (3000 m) wygrał
faworyt Mogadiusz w czasie tyl-
ko o 1 sekundę gorszym od re-
kordu toru na tym dystansie
należącym od 2013 r. do ogiera
Wares. 

To był prawdziwie selekcyjny
wyścig, w odróżnieniu od lip-
cowej gonitwy Derby dla koni

pełnej krwi angielskiej, która bardziej
przypominała ostry galop treningowy
niż najważniejszy, cieszący się na ca-
łym świecie wielkim prestiżem wyścig
dla trzyletnich folblutów. To dowodzi,
że mamy na Służewcu coraz lepsze ara-
by i coraz gorszego sortu folbluty. Zwy-
cięski Mogadiusz, trenowany od maja
przez coraz jaśniej błyszczącą na słu-
żewieckim firmamencie gwiazdę w po-
staci Kamili Urbańczyk, stoczył na fini-
szu zaciekły bój ze znakomicie przygo-
towanym Porywem, by ostatecznie wy-
grać o 3 długości. Trenerem Porywa
(do maja także Mogadiusza) jest An-
drzej Walicki, jedna z najwybitniejszych
postaci w prawie 80-letniej historii słu-
żewieckiego hipodromu. W ostatni
weekend dotarła do pasjonatów wyści-
gów konnych hiobowa wieść, że pan
Walicki kończy z początkiem sierpnia
swoją długą wysłaną spektakularnymi
sukcesami trenerską drogę. Temu wy-
bitnemu człowiekowi poświęcimy
wkrótce osobną publikację.  

Poryw był w dystansie ofensyw-
nie prowadzony przez gościn-
nie występującego na Służew-

cu czeskiego dżokeja Vaclava Janačka.
Po wyjściu na końcową prostą starał się
uciec rywalom i prowadził jeszcze na
100 metrów przed celownikiem. Mo-
gadiusz okazał się jednak silniejszy.
Trzecie miejsce wywalczył Elbahir ze
stajni Jana Głowackiego, a czwarte
Muhfuza Fata. Jej stajenna koleżanka

Ofirka Fata, startująca z pozycji dru-
giego faworyta, poniosła dotkliwą po-
rażkę. Współwłaścicielem Mogadiusza
i hodowcą ogiera jest Janusz Ryżkowski,
powszechnie lubiany i szanowany pa-
sjonat wyścigów konnych. 

T riumf swojego ulubieńca świę-
tował w towarzystwie córek,
syna oraz wnuczka. – Do tego

roku chyba wisiało nade mną fatum –
powiedział po dekoracji Mogadiusza na
padoku. – Dwa bardzo dobre moje konie
Mufid i Szakur przegrały ubiegłoroczne
Derby z rewelacyjnym Alladynem, wcze-
śniej nie wystartował w wyścigu o błę-
kitną wstęgę mój Cerwing. Dlatego dzi-
siaj nie byłem wolny od obaw, mimo że
Mogadiusz był faworytem. Jestem bar-
dzo szczęśliwy i dziękuję trener Kamili
Urbańczyk oraz dżokejowi Martinowi
Srnecowi, którzy są głównymi autorami
tego sukcesu. Równie wzruszona była
Kamila Urbańczyk: – Serce podeszło mi
do gardła, gdy doszło do decydującej
rozgrywki. Chcę podziękować Martino-
wi Srnecowi, że mimo bardzo mocnego
tempa w dystansie dał Mogadiuszowi
chwilę wytchnienia przed końcową roz-
grywką, dzięki czemu mój podopieczny
pewnie wyprzedził Porywa na ostatnich
50 metrach.

Mocno obsadzony wyścig o
nagrodę Figaro (2400) dla
4-letnich i starszych koni

arabskich dostarczył publiczności nie
mniejszych emocji niż rozegrane wcze-
śniej Derby. Po spowodowanej błędem
dżokeja niespodziewanej wpadce w go-
nitwie o nagrodę Ofira dysponujący
piorunującym finiszem Alladyn, ubie-
głoroczny derbista, ostatecznie udo-
wodnił, że jest najlepszym koniem czy-
stej krwi ścigającym się na polskich to-
rach. Dosiadany tym razem przez Alek-
sandra Reznikowa ogier, mimo  mor-
derczego tempa, zachował na finiszu
siły i lekko wygrał bijąc trzyletniego Tef-

kira oraz nieliczonego Mufida. Przy
okazji Alladyn rozprawil się z pięcio-
letnim rekordem toru na tym dystansie.
Kapitalną formę prezentują również
młode konie arabskie ze stajni Michała
Romanowskiego. W wyścigu o nagrodę
Koheilana I dwaj wyhodowani we Fran-
cji podopieczni tego trenera Jaser i Mu-
zahim walczyli  o zwycięstwo do ostat-
nich metrów. Lepszy o krótki łeb okazał
się Jaser, czas gonitwy wyborny –
2`02,8 sek., o sekundę gorszy od re-
kordu toru. 

Ł yżką dziegciu w beczce wyści-
gowego miodu jest decyzja kie-
rownictwa spółki Traf (grupa

kapitałowa Totalizatora Sportowego),
organizatora końskiego totalizatora, o
podniesieniu podstawowych stawek w
grach porządkowych i dwójkowych z 3
na 5 zł. Jest to decyzja krańcowo
sprzeczna z dotychczasowymi dekla-
racjami zarządu TS o rzekomych wysił-
kach na rzecz pozyskiwania nowych
entuzjastów widowiskowej i mającej
wielowiekową tradycję dyscypliny spor-
tu jaką są wyścigi konne. Tak radykal-
na, nigdzie niesygnalizowana i wprowa-
dzona w trakcie trwania sezonu (ewe-
nement w skali światowej) podwyżka
bardziej wystraszy młodsze pokolenie
niż przyciągnie je na Służewiec. 

Polityka spółki Traf zaczyna
ocierać się o twardy hazard,
który praworządne państwo

powinno zwalczać. Gra na wyścigach
konnych nie jest grą losową, jak na przy-
kład Lotto, ruleta czy automaty, to bar-
dziej gra wiedzy i w sytuacji, w jakiej
znajdują się polskie wyścigi konne, któ-
re wychodzą z najgłębszego kryzysu w
swojej długiej historii, powinna być ra-
czej zabawą mającą na celu zachęca-
nie coraz większej liczby warszawia-
ków do odwiedzania Służewca i bra-
nia w takiej zabawie udziału, a nie  bru-
talną próbą wydrenowania portfeli.

Wprowadzając stawkę podstawową po-
nad 1 euro i 1 USD Traf stawia na rów-
ni graczy w Polsce z graczami na Zacho-
dzie, choć różnica w zarobkach to praw-
dziwa przepaść. Gdzie tu sens, gdzie
logika? Gdzie wyobraźnia? A może wła-
śnie o to chodzi? Może w tym szaleń-
stwie jest jednak metoda? Od pewnego
czasu krąży bowiem pogłoska o pla-
nach radykalnego zmniejszenia liczby
dni wyścigowych w sezonie. Jeśli Traf
nadal będzie straszył podwyżkami, licz-
ba graczy na Służewcu spadnie do ilo-
ści śladowej, a wtedy... 

K iedy liczba widzów spadnie
do minimum, Totalizator
Sportowy (30-letni dzierżaw-

ca obiektu) będzie miał w ręku argu-
ment do wystąpienia o zmniejszenie
liczby gonitw w sezonie ze względu na
to, że wyścigi konne stały się niszową
dyscypliną sportu cieszącą się minimal-
nym zainteresowaniem w społeczeń-
stwie. W sytuacji, kiedy władzę w pań-
stwie sprawuje jedna opcja polityczna,
wprowadzenie kolejnego aneksu do za-
wartej w 2008 r. umowy dzierżawy po-
między Polskim Klubem Wyścigów
Konnych (wykonawca w imieniu Skar-
bu Państwa niezbywalnego prawa wła-
sności zabytkowego 137-hektarowego
hipodromu) a Totalizatorem Sporto-
wym (dzierżawca obiektu) byłoby dzie-
cinnie proste. 

P aragraf 11, ust. 3 umowy
dzierżawy brzmi: “Dzierżaw-
ca zobowiązuje się przedsta-

wić Wydzierżawiającemu i zrealizo-
wać plan finansowy gwarantujący zor-
ganizowanie i przeprowadzenie w każ-
dym roku na terenie Przedmiotu Dzier-
żawy co najmniej 45 dni wyścigów
konnych i przeprowadzenie co naj-
mniej 360 gonitw przy puli nagród w
wysokości określonej w ust. 2 (6 mln zł
w roku 2011zwiększane o wskaźnik
wzrostu cen  towarów i usług). Po wy-
rażeniu zgody przez ministrów rolnic-
twa (PKWK) i skarbu (TS) aneks mógł-
by mieć następującą treść: “Dzierżaw-
ca - jako organizator wyścigów kon-
nych – jest zobowiązany zapewnić w
każdym sezonie 8 dni wyścigowych z
pulami nagród 1 milion zł w każdym z
tych dni”. Nie 45 jak jest w umowie,
czy 54 dni, tak jak jest dzisiaj, tylko 8.
Albo maksymalnie 10. Co wtedy? Dla
dzierżawcy wyremontowanego za
państwowy grosz obiektu jest to sam
miód – będzie mógł zarabiać grubą
kasę na wynajmie całości bądź części
terenu na koncerty, zloty, zjazdy, tar-
gi, pokazy, imprezy kulturalne i pry-
watne oraz innego rodzaju spędy. Za-
robi również na 8-10 uroczystych ga-
lach, które z uwagi na duże pule na-
gród zwabią na Służewiec konie z za-
granicy, a tym samym tysiące chęt-
nych oglądania wysoko dotowanych i
świetnie obsadzonych gonitw.

Czy taki scenariusz jest możliwy
do zrealizowania? W sytuacji,
kiedy państwem samodziel-

nie rządzi jedna opcja polityczna – jak
najbardziej. Czy taki scenariusz jest
prawdopodobny? Biorąc pod uwagę
ostatnie wyczyny kierownictwa Traf,
spółki - córki TS, nawet bardzo prawdo-
podobny. Czy w centrali TS faktycznie

snuje się takie plany? Tego nie wie nikt
poza członkami zarządu i radą nadzor-
czą spółki.   

Wramach bojkotu definityw-
nie zrezygnowałem z gry
porządkowej i dwójkowej, a

planuję w ogóle wycofanie się z totali-
zatora, jak również z częstego odwie-
dzania Służewca. Zaniechałem gry po-
rządkowej i dwójkowej, będącej dla
mnie i większości bywalców zakładami
podstawowymi, ponieważ po prostu
nie stać mnie na operowanie stawką
ponad 1euro. W minioną niedzielę pan
Jerzy Z., bywalec torów od lat sześć-
dziesiątych, niespodziewanie zapowie-
dział w gronie kolegów, że jest tu po
raz ostatni, dołączając tym samym do
coraz dłuższego szeregu osób żegnają-
cych się na zawsze z wyścigami. Traf
nie daje polskim graczom żadnej alter-
natywy. Na przykład w Stanach pod-
stawową stawką jest 1 USD, ale można
grać “trójki” i “czwórki” za 10 centów,
można obstawić za 1/4 stawki, za poło-
wę, jednym słowem – bawić się grą.
Polski Traf miast zmniejszać stawki, by
w weekendy przyciągać na tory coraz
większą liczbę osób chętnych do zaba-
wy wyścigami konnymi, proponuje nam
uprawianie twardego hazardu. 

J eśli pseudobiznesowe zapędy
kierownictwa Trafu w postaci
nie przemyślanych, wrogich dla

graczy oraz wyścigów konnych i nie
mających odpowiednika na świecie de-
cyzji, nie zostaną szybko okiełznane
przez zarząd TS, trybuny na Służewcu
rychło zaczną świecić pustkami. Tylko
tego rodzaju interwencja może przy-
wrócić wiarę środowiska wyścigowe-
go, jak również moją, w dobre intencje
zarządu TS i ministra skarbu państwa.
Decydenci z Targowej 25 nie mogą za-
pominać, że na zabytkowy Służewiec i
mające w Polsce wielowiekową historię
wyścigi konne nie wolno patrzeć wy-
łącznie przez pryzmat mamony. To Tra-
dycja, która w każdym szanującym się
państwie jest przez władzę hołubiona,
chroniona, a kiedy zajdzie taka potrze-
ba także dotowana z publicznej kasy. 

Wwielu krajach wyścigi konne
przynoszą państwu miliar-
dowe zyski, w kilku są na-

wet ważną gałęzią gospodarki. Doskona-
le rozumiemy, że dzisiaj rządzi rachunek
ekonomiczny, ale przecież nikt nie za-
brania TS robienia na Służewcu bizne-
su. Spółka ma zielone światło na budo-
wę hotelu, kasyna, biurowca, wynajem
obiektu – co często czyni w sposób nie-
skoordynowany ze szkodą dla bywal-
ców wyścigów konnych. Wszak koszty
utrzymania tak gigantycznego obiektu
są ogromne, to oczywista oczywistość.
Ale ten zabytkowy 137-hektarowy hi-
podrom, perła międzywojennej archi-
tektury, ma w sobie jednocześnie gigan-
tyczny potencjał biznesowy – znakomi-
tą lokalizację praktycznie w centrum
stolicy państwa i ogromny parking, a
problem z parkowaniem to zmora każ-
dej biznesowej inwestycji usytuowanej
w środku miasta. Należy tylko ten poten-
cjał umiejętnie wykorzystać, bez
uszczerbku dla wyścigów konnych. Ale
z tym niestety jest kiepsko.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

DDzziieerrżżaawwccaa SSłłuużżeewwccaa bbęęddzziiee
mmóóggłł zzaarraabbiiaaćć ggrruubbąą kkaassęę nnaa wwyy-
nnaajjmmiiee tteerreennuu nnaa kkoonncceerrttyy,, zzlloo-
ttyy,, zzjjaazzddyy,, ttaarrggii,, iimmpprreezzyy kkuullttuu-
rraallnnee ii pprryywwaattnnee oorraazz iinnnneeggoo rroo-
ddzzaajjuu ssppęęddyy..

Nasze Typy 30/31 lipca
SSoobboottaa

GGoonn.. II:: Baxter, Maprylis, Axara, Elsimo
GGoonn.. IIII:: Uridao, Nagroda, Kranti, Blue Conneisseur
GGoonn.. IIIIII:: Narcyz, Echaruna, Sambuca, Boitano
GGoonn.. IIVV:: Muzahim, Eastway, Omar, Tristail
GGoonn.. VV:: Finalistka, Decosse, Choupette, Hard Work
GGoonn.. VVII:: Minastirit, Mirlet, MerciMurhib Kossack, Matar
GGoonn VVIIII:: Sangara, Karenina, Sunbird, Varuna
GGoonn.. VVIIIIII:: Inheritor, Party Animal, Tankredi, Tea

NNiieeddzziieellaa
GGoonn.. II:: Ceylon, Gertsoginya, Invisible Dubai, Szarotka
GGoonn.. IIII:: Hasty, Pendragon, Mietkes Pialotta, Sariah Alkhalediah
GGoonn.. IIIIII:: Kopra, Mourtajez, Promenada, Tango Turf
GGoonn.. IIVV:: Chant Soldier, Paridas, Jules`s Dream, Velnelis
GGoonn.. VV:: Va Bank, Langfuhr, Newerly, Tebinio
GGoonn.. VVII:: Twilight, Penny, Zazuzi Zazuza, Mimzy
GGoonn.. VVIIII:: Invicible Red, Iron Belle, Silvera, Keertana
GGoonn.. VVIIIIII:: PourVous Kossack, Burkan Al Khalediah, Shahad Athbah, Ziko
GGoonn.. IIXX:: Design, Brisingr, Dystans, Triumfatorka

CCzzyy ww nnaajjbblliiżżsszząą nniieeddzziieellęę IIrroonn BBeellllee wwyyggrraa,, ppooddoobbnniiee jjaakk
jjeejj mmaattkkaa IInnffaammiiaa,, pprreessttiiżżoowwąą ggoonniittwwęę LLiirryy ((OOaakkss))?? 
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
Tel. 663-271-508

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

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

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

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

509-548-582

ZASILACZE do laptopów.
Naprawa-Sprzedaż

Centrum Serwisowe, 
ul. Meander 2A, 

tel. 22 649-68-43, 
668-108-222

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

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

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

MATEMATYKA,FIZYKA,
matury poprawkowe, skutecznie,
+48 605-783-233

BEZPOŚREDNIO działka
budowlana 1500 m2,
gmina Prażmów, pow. 
Piaseczno. 55 zł/m2. 
Tel. 604-823-665

DOM w stanie surowym w
Nowym Prażmowie 200/1400 m2,
602-77-03-61

DZIAŁKA 3000 m2

w Prażmowie, 
602-77-03-61

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61

CYKLINOWANIE, układanie,
naprawy, 22 240-36-56

FRYZJERCE, 501-143-827
GM 94 w Warszawie, 

ul. Na Uboczu 9 zatrudni
sprzątaczkę, 
tel. 22 649-37-36 w. 104

LEKARZA internistę
medycyny pracy, 
SPRZĄTACZKĘ, 

pielęgniarkę - do przychodni,
605-440-831; 
609-373-582; 
22 651-70-75

MALOWANIE, gładzie, 
22 240-87-31

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602-424-774

PILNIE POSZUKUJĘ osób do
sprzątania bloków,

chodników i terenów
zielonych na Ursynowie, 

609-461-953; 
724-318-220

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B
oraz C. Praca w Warszawie, 
664-417-724

MAZURY 7 dni 
od 540 zł 

z wyżywieniem, 
jezioro, las, kameralnie. 

Tel. 89 621-17-80
www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602-27-17-18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINOWANIE, 667-619-662
DACHY - pokrycia, naprawy,

502-473-605
DEZYNSEKCJA, skutecznie, 

22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MALARSKIE, tapetowanie, 
607-775-259

MALOWANIE, gładź, 
505-73-58-27

MALOWANIE mieszkań, 
605-083-202

MALOWANIE, referencje, 
722-920-650

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

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

502-288-514

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTOWO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, 
itp. 608-303-530

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

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

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

TAPICERSTWO, 22 618-18-26;
22 842-94-02

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

USŁUGI mini koparką -
ładowarką, 517-477-531

WIERCENIE, KARNISZE, itp. 
608-303-530

WYLEWKI agregatem, 
668-327-588

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

DIETA HERBALIFE,
gwarancja, konsultant

Michał Łuczyński 
601-313-313
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje BBrruunnoonn ŁŁaacchhwwaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii..
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WWaarrsszzaawwsskkaa SSzzkkoołłaa 
MMuuzzyycczznnaa

Al. KEN 36 lok. 126, Gale-
ria Ursynów

www.muzyczna.art.pl
Trwa rekrutacja na rok

szkolny 2016/2017. Upraw-
nienia szkoły publicznej, 6 lat
nauki, zajęcia po południu.
Największa społeczna szkoła
w Polsce.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 
wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

Warsztaty muzyczne „Bęb-
nij ile sił” - 4-27 lipca, ponie-
działki i środy, w godzinach
10.00-11.00 i 11.15-12.15. Na-
uka gry na bębnach afrykań-
skich djembe, a przy okazji po-
znawanie kultury Afryki,
głównie piosenek i bajek dla
dzieci. Warsztaty bębniarskie
uczą współpracy w zespole,
wyrabiają słuch muzyczny i
poczucie rytmu. Zawierają też
proste ćwiczenia ruchowe.

Uczestnictwo we wszyst-
kich warsztatach jest bezpłat-
ne. Zapisy prowadzi sekreta-
riat Domu Sztuki. Ilość miejsc
na warsztatach plastycznych i
muzycznych jest ograniczona. 

28 lipca kolejne filmy na Kopie Cwila

W księgarniach interneto-
wych pojawił się właśnie
debiut wydawniczy jedne-
go z naszych sąsiadów -
Piotra Adamka. Autor w
swojej książce przygodo-
wej nawiązuje do miejsc
związanych z historią
znajdujących się w naszej
dzielnicy.

Piotr Adamek jest absolwen-
tem nauk politycznych, specjali-
zacji stosunki międzynarodowe.
Jest pracownikiem największej
polskiej firmy logistycznej. Dago
jest pierwszą książką tego auto-
ra, inspiracją do jej napisania by-
ło zamiłowanie do historii Sło-
wian. Tekst jest wynikiem sze-
rokiego zainteresowania autora
do książek oraz realizacją ma-
rzeń związanych z tworzeniem i
„opowiadaniem” ciekawych hi-
storii bohaterów będących zwy-
kłymi zabieganymi w dzisiej-

szym świecie ludźmi. Książka
jest połączeniem przygody ubar-
wionej nutką sensacji z informa-
cjami historycznymi. Autor roz-
wija niektóre fakty historyczne
sprawnie łącząc swoją interpre-

tację z zdarzeniami nakreślony-
mi w książce.

Czy pomyłka sprzedającego
na jednym z portali aukcyjnych
może okazać się początkiem
wciągającej , ale i niebezpiecznej
przygody?.

Przeciętny czterdziestolatek
dokonuje zakupu repliki białej
broni, która okazuje się być śre-
dniowiecznym oryginałem. Na
pozór zwykły splot następują-
cych potem zdarzeń prowadzi
do uwikłania głównych bohate-
rów w przygodę, która może
zmienić niektóre fakty histo-
ryczne.

Nie tylko główni bohaterowie
wciągnięci w rozwijający się wir
zdarzeń za wszelką cenę chcą
rozwikłać pojawiające się zagad-
ki. Na odkryciu prawdy zależy
również innym, przez co przy-
goda staję się coraz bardziej ry-
zykowna.

Trwa kolejna edycja cyklu „Ursynowskie Lato Filmowe”, realizowanego w ramach Filmowej Stoli-
cy Lata 2016.  Pierwszy pokaz z serii odbył się 7 lipca. W ten czwartek mieszkańcy Ursynowa mogą
obejrzeć kolejne działo wybitnego reżysera. Będzie to film „WSZYSTKO CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ
O SEXIE…” - pokaz startuje o 21.45. W kolejny czwartek, 4 sierpnia, tym razem o 21.15 zaplanowa-
no pokaz filmu „VICKY CHRISTINA BARCELONA”. 

O repertuarze cyklu zdecydowali mieszkańcy Ursynowa. W głosowaniu, przeprowadzonym na prze-
łomie kwietnia i maja spośród trzech propozycji, na tegoroczne lato  filmowe wybrali cykl z Woody
Allenem. Organizatorem cyklu bezpłatnych projekcji plenerowych jest Urząd Dzielnicy Ursynów. Li-
sta pozostałych seansów dostępna na stronie internetowej www.ursynow.pl.

Debiut naszego sąsiada
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