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Siedząc swego czasu w Chica-
go, przyglądałem się rządom
burmistrzującej temu mia-

stu (1979-1983) Jane Margaret
Byrne, reprezentantki jednej z dwu
największych partii Stanów Zjed-
noczonych (Demokratów). Pani
Byrne trafiła akurat na strajk do-
magających się większej płacy kie-
rowców autobusów komunikacji
miejskiej i dała sobie z tym dosko-
nale radę. Błyskawicznie zorgani-
zowała kurs na szoferów tego ro-
dzaju pojazdów w stolicy stanu Il-
linois i bodaj w tydzień doczekała
się nowej kadry chętnych do obję-
cia stanowiska za kółkiem. Jedną
z absolwentek kursu została na-
wet córka pani burmistrz. Opano-
wanie sztuki prowadzenia auto-
busów w warunkach Chicago było
o tyle łatwe, że w tamtejszym ukła-
dzie ulic jeżdżą one w zasadzie tyl-
ko po prostej, czyli w te i nazad,
nie mając skomplikowanych skrę-
tów na skrzyżowaniach. 

Co ciekawe, mayor Byrne by-
ła w historii Chicago pierw-
szą kobietą, występującą w

roli włodarza miasta, a jej następ-
ca Harold Washington zasłynął z
kolei jako pierwszy w mieście bur-
mistrz o czarnym kolorze skóry.
Skrupulatni statystycy mogą uzu-
pełnić ów wykaz stwierdzeniem, że
obecny mayor Chicago – Rahm
Emanuel – jest pierwszym Żydem
na tym stanowisku. Tego rodzaju
konotacje mnie akurat za bardzo

nie dziwią, bowiem w roku 1979
przyjechałem na dłuższy pobyt w
USA, zaproszony przez małżeń-
stwo żydowskich milionerów, któ-
rym poleciła mnie Minnia Raich-
man, cudem uratowana wraz z mę-
żem przez moich rodziców z pogro-
mu, jaki podczas drugiej wojny
światowej urządzili Niemcy w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. Nawet w 1979
mogło mnie, przybysza z Polski, co-
kolwiek dziwić, że moi gospodarze
natychmiast zarekomendowali mi
ówczesnego wiceprezydenta Sta-
nów Waltera Mondale’a jako Ży-
da czystej krwi i umożliwili swemu
gościowi przeprowadzenie absolut-
nie ekskluzywnego wywiadu z tym-
że. Po powrocie do kraju wywiad
dałem do opublikowania naszemu
obecnemu sąsiadowi z Ursynowa
Zdzichowi Pietrasikowi, który był
wtedy naczelnym odważnie i dow-
cipnie redagowanego studenckie-
go tygodnika studenckiego „ITD”.
Trzeba trafu, że zaczął się już okres
solidarnościowej rewolucji i peere-
lowska władza wymiotła akurat w
tym momencie Zdzicha ze stano-
wiska (zastępując go Aleksandrem
Kwaśniewskim), a wspomniany
wywiad – wraz ze zdjęciem, uwi-
doczniającym moje przywitanie z
wiceprezydentem USA – skonfisko-
wała SB. 

Wspominając tamte trud-
ne czasy, można się tylko
uśmiać, kibicując burmi-

strzowi Ursynowa Piotrowi Guzia-
łowi, który już w warunkach abso-
lutnie wolnej i demokratycznej Pol-
ski kandyduje na prezydenta War-
szawy i nie grozi mu (jak na razie)
ani interwencja dzisiejszej Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, ani zamach ze strony siepaczy
bratniego do niedawna mocar-
stwa. Guział, rodowity ursynowia-
nin, wywodzący się z lewicowej ro-
dziny z czasów PRL i całkiem nie-

dawno sekretarzujący byłemu pre-
mierowi RP Józefowi Oleksemu,
wybił się wreszcie na niepodległość
i w strukturach samorządowych
utworzył wraz z Piotrem Macha-
jem sąsiedzkie stowarzyszenie Nasz
Ursynów, które popędziło kota
urzędującym w tej dzielnicy karie-
rowiczom z Platformy Obywatel-
skiej. Nie tak dawno tygodnik
„Newsweek” opisał szczegółowo,
jak owi karierowicze urządzili się
w Warszawie wraz z rodzinami,
korzystając z politycznej protek-
cji. A w nowej kadencji chcieliby
zapewne tę swoją politykę proro-
dzinną utrwalić. 

Niewątpliwie szkoda, że ma-
jący gruntowne wykształ-
cenie młodzi platformersi

pilnują bardziej prywatnych niźli
publicznych interesów i nie weszli
w alians z młodym i o wiele sku-

teczniejszym na niwie politycznej
Guziałem, decydując się po prze-
granej w wyborach ursynowskich
na swoistą „splendid isolation”.
Ktoś z kierownictwa partii kazał
im przymknąć dziób i dopiero te-
raz dają o sobie znać desperackimi
enuncjacjami w wydawnictwie po-
wielaczowym. A przecież w samo-
rządzie lokalnym naprawdę nie
warto akcentować politycznych
podziałów, bo ich następstwem
może być takie dziwactwo jak za-
wodowa kariera skądinąd świet-
nie wykształconego byłego burmi-
strza Ursynowa Tomasza Menci-
ny, który zaczął od prawno-me-
nedżerskiego doradztwa w Tele-
wizji Polskiej i Polskim Radiu, by
po upłynnieniu z ratusza przy Alei
KEN objąć funkcję dyrektora w
Miejskim Przedsiębiorstwie Wo-
dociągów i Kanalizacji, co złośliw-

cy określili jako spuszczenie do
ścieku. 

Parę lat temu rządy na Ursy-
nowie sprawowali ludzie z
PO wespół z przedstawicie-

lami PiS, działając – jakby powie-
dział śp. Jeremi Przybora – wespół
w zespół. I dobrodziejstwo tam-
tych zgodnych rządów ursynowia-
nie wielu pokoleń chwalą sobie do
dziś, mając do dyspozycji piękny
budynek ratusza przy KEN i funk-
cjonalny stadion piłkarsko-lekko-
atletyczny przy Koncertowej. Choć
PO miała mocny głos w radzie
miasta, to PiS umocował Lecha
Kaczyńskiego na pozycji prezyden-
ta Warszawy. A Ursynów skorzy-
stał na dojściach do obu ważnych
instancji. 

W obrębie naszej redakcji
nikt nie podziela ideolo-
gicznych poglądów są-

siada z Mokotowa Artura Górskie-
go, który był swego czasu sterni-
kiem ultrakatolickiego „Naszego
Dziennika”, a teraz jest posłem z
ramienia PiS. Artur Górski wszela-
ko, niezależnie od sporej miary fa-
natyzmu religijnego, w podstawo-
wych kwestiach jawi się pożytecz-
nym pragmatykiem i spełnia obo-
wiązki parlamentarzysty jak ma-
ło kto, działając w najczystszych
intencjach pro publico bono. Nad-
to zaś jest wprost niezrównanym,
absolutnie profesjonalnym koope-
rantem w dziedzinie komentarza
politycznego, sprawnie operując
polszczyzną i dostarczając mate-
riały do redakcji z punktualnością
i niezawodnością szwajcarskiego
zegarka. Cenimy ludzi z klasą, na-
wet wtedy, gdy prezentują niezu-
pełnie podzielane przez nas poglą-
dy. Tym bardziej więc życzymy
zdrowia Arturowi Górskiemu, któ-
ry w niezwykle trudnych zmaga-
niach z nowotworem właśnie ma
dostać zbawczy przeszczep szpiku
kostnego. Niech ten poseł jak naj-
szybciej wraca do zdrowia, bo w
swych parlamentarnych działa-
niach jest bardziej obywatelski od
całej Platformy. 

Awracając do kwestii tego-
rocznych wyborów prezy-
denckich w Warszawie,

warto zauważyć, że już dziś wia-
domo, że oprócz obrończyni ty-
tułu Hanny Gronkiewicz-Waltz
(PO) konkurentami Guziała będą
szef stołecznego SLD Sebastian
Wierzbicki, Joanna Erbel (Zielo-
ni), no i ktoś z PiS (Mariusz Ka-
miński, Jacek Sasin?). Zobaczy-
my, czy bezpartyjnemu Guziało-
wi przyjdzie odegrać w tym towa-
rzystwie li tylko rolę osamotnione-
go błędnego rycerza, czy też osta-
tecznego triumfatora.
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Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę o nadaniu imienia Gimnazjum nr 94 przy ul. Na Uboczu
9 „Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej”. 13 stycznia dyrektor szkoły Marta Żebrowska-
Puchalska wystąpiła do burmistrza Dzielnicy Ursynów Piotra Guziała z wnioskiem o rozpoczęcie pro-
cedury zawiązanej z nadaniem szkole imienia. Wybór nazwy jest wynikiem poszukiwania przez ra-
dę pedagogiczną, radę rodziców i samorządu uczniowskiego Gimnazjum nr 94 patrona, który był-
by wzorem godnym naśladowania, niosących wartości uniwersalne i ponadczasowe, ale przede
wszystkim byłby atrakcyjny dla młodych ludzi. Na Ursynowie od dawna prowadzone są inicjatywy
zachowania pamięci o Cichociemnych Spadochroniarzach AK. Władze Dzielnicy przy współudzia-
le fundacji i jednostek kultywujących pamięć o polskim wysiłku zbrojnym w czasie II wojny świato-
wej, zorganizowały piknik historyczny – Dzień Cichociemnych. Łączył on elementy edukacji histo-
rycznej z zabawą i cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. W tym roku wydarzenie odbę-
dzie się po raz kolejny. W niedalekiej przyszłości, w sąsiedztwie Gimnazjum, powstanie także Park
im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Aby przybliżyć młodzieży sylwetki sławnych żołnierzy szko-
ła we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Cichociemnych zorganizowała w Multikinie Ursynów
pokaz filmu Pt. „Cichociemni”, zakończony wykładem dowódcy Jednostki Specjalnej „GROM”.
Nauczyciele na godzinach wychowawczych i na lekcjach języka polskiego przeprowadzili zajęcia,
których cele było przedstawienie uniwersalnych wartości i ideałów, ważnych dla spadochroniarzy
AK oraz pokazanie, w jaki sposób można je twórczo wykorzystać w dzisiejszych czasach.

II edycja szkoleń z samoobrony zakończona
W hali Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Hawajskiej odbyło się podsumowanie

II edycji bezpłatnych szkoleń z samoobrony dla pań. Dzięki trwającym osiem tygodni zajęciom bli-
sko 300 kobiet z Ursynowa wie, jak zachować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz jak udzielić
pomocy innym. Adresowane do kobiet i realizowanie od października 2013 r. bezpłatne szkolenia umoż-
liwiały poznanie metod zapewnienia sobie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz
udział w ćwiczeniach z samoobrony. Zajęcia poprowadzili m.in. byli żołnierze GROM oraz Instruk-
torzy Systemu Szkoleniowego „Grom COMBAT” skupieni w Grupie Reagowania Antykryzysowego
GRAK. W szkoleniach wzięło udział ponad 300 mieszkanek Ursynowa, choć chętnych było ponad trzy
razy więcej. Podsumowanie rozpoczęło się od uroczystego, ostatniego treningu ze wszystkimi uczest-
niczkami szkoleń, w którym wziął również udział pomysłodawca szkoleń – burmistrz Piotr Guział.
Na zakończenie instruktorzy wręczyli paniom pamiątkowy dyplom uczestnictwa w zajęciach.

Czterotysięczne dziecko
Wiceburmistrz Piaseczna Honorata Kalicińska złożyła gratulacje i najlepsze życzenia rodzicom

malutkiej Eryki, która przyszła na świat jako 4-tysięczne dziecko w piaseczyńskim szpitalu. W czwar-
tek 3 kwietnia w szpitalu św. Anny w Piasecznie miała miejsce bardzo sympatyczna uroczystość,
na której przedstawiciele samorządu gminy i powiatu, w obecności ordynatora Oddziału położni-
czego oaz dumnych rodziców uczcili symbolicznie przyjście na świat 4-tysięcznego dziecka. Szczę-
śliwi rodzice małej Eryki otrzymali dyplom, kwiaty i drobne upominki dla dziecka. Córeczka, któ-
ra urodziła się 5 marca, jest bardzo grzeczna i daje się wyspać rodzicom oraz starszemu bratu. Zdro-
wo rośnie a przy jej opiece i kąpieli dzielnie pomaga brat. W skali roku w piaseczyńskim szpitalu
przychodzi na świat około 1300 dzieci. Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Neonatologią w na-
leżącym do Grupy EMC Instytut Medyczny szpitalu został uruchomiony w drugiej połowie lutego
2011 roku, a pierwsze dzieci przyszły na świat w nocy z 22 na 23 lutego 2011 roku.

Siódmego kwietnia burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział po raz kolejny spo-
tkał się z mieszkańcami Ursynowa w ramach cyklu spotkań „Problemów społeczno-
ści lokalnej”. Tym razem w dyskusji wzięli udział mieszkańcy rejonu ul. Szolc-Rog-
ozińskiego, Polaka, Grzegorzewskiej, Wesołej, Kulczyńskiego oraz południowej czę-
ści Cynamonowej.

Spotkanie było najdłuższe ze wszystkich dotychczasowych. W 3,5-godzinnej rozmowie o Ursyno-
wie wzięło udział ponad 100 mieszkańców. W sumie zabrało głos kilkadziesiąt osób. Przeważały te-
maty dotyczące bezpośrednio spółdzielni mieszkaniowej „Na Skraju” (brak miejsc parkingowych, brak
interwencji straży miejskiej, sprawy zieleni, uciążliwość punktów sprzedaży alkoholu, sprawy komu-
nikacji samochodowej wewnątrz osiedla, uporządkowanie wyjścia z metra w kierunku ul. Szolc-R-
ogozińskiego, brak placu zabaw w centralnej części Ursynowa). Ale poruszano również sprawy ogól-
noursynowskie: budowę trasy ekspresowej S2, sprawę połączenia drogowego Ursynowa z Wilanowem,
problemy z odbiorem odpadów komunalnych w ramach nowego systemu wdrożonego przez Urząd
m.st. Warszawy. Chwalono też Urząd Dzielnicy za organizację nieodpłatnych imprez kulturalnych.

Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Gimnazjum nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej przy
ul. Szolc-Rogozińskiego 2.

w w w . u r s y n o w . p l

Kolejne spotkanie 
burmistrza z mieszkańcami
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W ostatni weekend 5-6 kwietnia, w hali sportowej przy ul. ks. Słojewskiego 1 w
Łazach odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar wójt Gminy
Lesznowola GD Dance Show 2014 Grand Prix Polski. 

To już 6. edycja turnieju, który jest jednym z flagowych wydarzeń artystyczno-sportowych
organizowanych przez lesznowolski samorząd. Impreza jest bardzo lubiana przez mieszkańców
gminy i cieszy się dużą frekwencją. Publiczność miała okazję na żywo zobaczyć najlepszych polskich
tancerzy, a wydarzenia na parkiecie komentowała m.in. znana z programu Taniec z Gwiazdami
Iwona Pavlović. Jedną z atrakcji  był występ żonglera i freestylera Marka Borna – finalisty 6. edycji
programu Mam Talent. 

Szczegółowa relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie: www.gddanceshow.pl
Te k s t  i  f o t o  A g n i e s z k a  A d a m u s

PPAASSSSAA:: CCzzyy ttoo pprraawwddaa,, żżee zz
rroocczznnyymmii rroozzlliicczzeenniiaammii ppooddaattnnii-
kkóóww UUrrssyynnoowwaa ii WWiillaannoowwaa,, ppoodd-
lleeggaajjąąccyycchh UUrrzzęęddoowwii SSkkaarrbboowwee-
mmuu pprrzzyy uull.. WWyynnaallaazzeekk 11,, jjeesstt ddoo-
bbrrzzee,, aa bbęęddzziiee jjeesszzcczzee lleeppiieejj??

ZZOOFFIIAA GGRRAABBSSKKAA:: Jest na-
prawdę bardzo dobrze, bowiem
forma rozliczenia internetowego
wykorzystywana jest już w bar-
dzo wysokim stopniu i staje się
niemalże standardem. Nastawia-
my się więc na przyjmowanie
coraz większej liczby e-deklar-
acji. W tej chwili przez Internet
rozlicza się już nieco ponad 20
procent podatników. A w sumie

mamy na początku kwietnia aż
40 procent wszystkich rozliczeń.
To niemało, zważywszy, że do
końca okresu rozliczeniowego
pozostały jeszcze trzy tygodnie. 

MMóówwii ssiięę,, żżee jjuużż wwkkrróóttccee rroozz-
lliicczzeenniiaa kkaażżddeeggoo zz ppooddaattnniikkóóww
pprrzzeejjmmąą uurrzzęęddnniiccyy sskkaarrbboowwii,, aa
oonn bbęęddzziiee mmóóggłł ttyyllkkoo sspprraawwddzzaaćć,,
cczzyy ssiięę wwsszzyyssttkkoo zzggaaddzzaa ii wwnnoossiićć
eewweennttuuaallnnąą kkoorreekkttęę......

W tej chwili jesteśmy jeszcze
na etapie edukowania płatników
i zachęcamy ich do składania in-
formacji o dochodach drogą
elektroniczną. Jest jednak taki
projekt, wedle którego już za rok
2014 informacje o przychodach
będą do nas przychodziły drogą
internetową. Będzie to dotyczy-
ło podmiotów gospodarczych za-
trudniających powyżej pięciu
pracowników. Jeżeli takie dekla-
racje napłyną, urząd będzie
mógł przygotować zeznanie tak-
że w formie elektronicznej, a po-
datnik za pośrednictwem elek-
tronicznej skrzynki podawczej
ePUAP będzie mógł potwierdzić,
że w zeznaniu wszystko się zga-

dza lub je odrzucić, sygnalizu-
jąc, że miał jeszcze inne przy-
chody, no i dokona niezbędnych
poprawek oraz zgłosi ewentual-
nie chęć skorzystania z jakiejś
ulgi. 

TTaakkii ssppoossóóbb rroozzlliicczzeenniiaa zzaa-
ppeewwnnee uusspprraawwnnii pprroocceedduurręę sskkaarr-
bboowwąą ii ppoozzwwoollii zzaaoosszzcczzęęddzziićć ttoo-
nnyy ppaappiieerruu??

Oczywiście, w końcu jesteśmy
w dobie ogromnego postępu
elektronicznego, który wymu-
sza na nas dostosowanie się do
wymagań nowoczesności. Czy-
nią to wszystkie dziedziny go-
spodarki i administracji, więc

urzędy skarbowe nie mogą pozo-
stawać w tyle. 

ZZaanniimm ssppoołłeecczzeeńńssttwwoo pprrzzeejj-
ddzziiee jjuużż ccaałłkkoowwiicciiee nnaa ssaammoo-
ddzziieellnnee rroozzlliicczzeenniiaa ddrrooggąą iinntteerr-
nneettoowwąą,, wwyycchhooddzziicciiee ppooddaattnnii-
kkoomm nnaapprrzzeecciiww,, nnaa ccoo wwsskkaazzuujjąą
rroozzlliicczznnee ddyyżżuurryy wwaasszzyycchh pprraa-
ccoowwnniikkóóww......

Przede wszystkim zaczęliśmy
od edukowania podatników w
wysyłaniu e-deklaracji. Stąd wła-
śnie udostępnianie komputerów
i dyżurowanie naszych pracow-
ników w urzędach dzielnic, a
także w galeriach handlowych.
Na Ursynowie dyżurowaliśmy
już trzy razy w Galerii KEN Cen-
ter. Oczywiście, pracownicy
przyjmują też deklaracje papie-
rowe, ale sugerują podatnikom
rozliczanie przez Internet. 

JJeeżżeellii ppoorróówwnnaaćć pprroocceess rroozzllii-
cczzeeńń zz ttyymm,, ccoo ssiięę ddzziiaałłoo ddeekkaaddęę
tteemmuu,, wwiiddaaćć wwyyrraaźźnnąą rróóżżnniiccęę??

Ogromną. Rozliczenia elek-
troniczne pozwalają na niesły-
chane usprawnienie i ekonomi-
zację naszej pracy. Przychody,
składki na ubezpieczenia spo-

łeczne przenosimy poprzez od-
powiednie pola na formularzu
elektronicznym. Cały system jest
interaktywny i pozwala zaosz-
czędzić mnóstwo czasu i wizyt
na poczcie, a unikanie rozliczeń
na papierze przyczynia się do
ochrony środowiska naturalne-
go. Zatem – same zalety. 

RRoozzuummiieemm,, żżee ddzziiśś uurrzząądd sskkaarr-
bboowwyy jjeesstt nniiee ttyyllkkoo dduużżoo sspprraaww-
nniieejjsszzyy ww ddzziiaałłaanniiuu,, aallee rróówwnniieeżż
pprrzzyyjjaazznnyy ppooddaattnniikkoomm??

Tak właśnie, bo przecież każ-
dy problem podatnika jest rów-
nież naszym problemem. I musi-
my sobie nawzajem pomagać. 

CCoo bbęęddzziiee,, jjeeśśllii kkttoośś ssiięę ssppóóźź-
nnii ii zzłłoożżyy ddeekkllaarraaccjjęę ddwwaa-ttrrzzyy ddnnii
ppoo 3300 kkwwiieettnniiaa??

Takie przypadki będziemy
oceniać indywidualnie, nie czy-
hamy bowiem od razu na to, że-
by podatnika ukarać. Zdarza się
przecież, że wystąpią szczególne
okoliczności, ktoś ciężko zacho-
ruje, przytrafi mu się poważny
wypadek drogowy lub zdarzy się
inna istotna przyczyna opóźnie-
nia. Jakkolwiek są podatnicy,
którzy spóźniają się ze zwykłego
niedbalstwa. Karę nakłada się
więc dopiero wtedy, gdy ktoś
ewidentnie zaniedba termino-
we rozliczenie podatkowe. 

AA jjeeśśllii ppooddaattnniikk uummrrzzee ii zz tteeggoo
ppoowwoodduu nniiee zzddąążżyy zz rroocczznnyymm
rroozzlliicczzeenniieemm??

Wtedy urząd wzywa do rozli-
czenia spadkobierców albo oni
sami występują o określenie zo-
bowiązania podatkowego po
zmarłym. Ale wszystko to poja-
wia się dopiero na tym etapie,
gdy posiadają już tytuł prawny
do dziedziczenia majątku.

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

Ogólnopolski Turniej Tańca TowarzyskiegoRozmowa z Zofią Grabską z Urzędu Skarbowego

Grand Prix Polski w ŁazachOszczędzajmy papier i czas!

ZZOOFFIIAA GGRRAABBSSKKAA ppeełłnnii ww UUrrzzęęddzziiee SSkkaarrbboowwyymm WWaarrsszzaawwaa-UUrrssyynnóóww ffuunnkkccjjęę kkiieerroowwnniikkaa RReeffeerraattuu 
OObbssłłuuggii BBiieeżżąącceejj oorraazz RReeffeerraattuu IIddeennttyyffiikkaaccjjii ii RReejjeessttrraaccjjii PPooddaattkkoowweejj

Producenci samochodów marki Toyota dobrze wiedzą, że największą fantazję w tworzeniu samo-
chodów przyszłości mają dzieci. Ogłosili więc konkurs plastyczny dla dzieci z całego 

świata. Zanim jednak pracę trafią do Japonii, muszą przejść przez konkurs krajowy. Miło nam do-
nieść, że II nagrodę w Polsce otrzymała praca Michaliny Pawelczyk, lat 8 z Pracowni Sztuki Dziecka-
Galeria Działań. Wychowanka artysty plastyk Katarzyny Derkacz- Gajewskiej, zatytułowała swoją pra-
cę „Fruwający samochód” (na zdjęciu). Żeby było ciekawiej, to nie jest tylko fruwający samochód, ale
potrafiący leczyć ptaki oraz czyścić im pióra. Jest więc produkt made in ursynów,który rozsławia w
świecie naszą Dzielnicę Ursynów. Byłoby dobrze, aby Urząd Dzielnicy dostrzegł wartość tej placów-
ki kulturalnej i wsparł finansowo wzorem lat ubiegłych druk katalogu, podsumowujący roczną dzia-
łalność Pracowni Sztuki Dziecka.  R e d .

Z Ursynowa do Japonii...

Izba Historyczna w SP 336

24 marca 2014 r. w SP 336 im.
Janka Bytnara „Rudego” otwar-
to Izbę Historyczną im. Bohate-
rów II wojny światowej. Honoro-
wym patronat objęli:  burmistrz
Piotr Guziała oraz Światowy
Związek Żołnierzy AK. Uroczy-
stość ta odbyła się z okazji Świę-
ta Szkoły w przeddzień 71. rocz-
nicy Akcji pod Arsenałem oraz

w 10. rocznicę otwarcia Izby Pa-
trona szkoły. 

Otwarcia Izby dokonali: Wi-
told Kołodziejski - zastępcabur-
mistrza Dzielnicy Ursynów, Tere-
sa Jurczyńska-Owczarek - prze-
wodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji na Ur-
synowie prof. dr hab. Wojciech
Wolski - Przewodniczący ZG Sto-

warzyszenia Szarych Szeregów,
płk Piotr Gąstał - dowódca
Gromu,syn Cichociemnego, Zbi-
gniewa Mrazka – Piotr, ks. pro-
boszcz Edward Nowakowski, któ-
ry Izbę poświęcił oraz dyrektor
SP 336 Lucyna Bieniasz-Ząbek. 

Po ceremonii otwarcia  zosta-
ły wprowadzone poczty sztanda-
rowe, a po części oficjalnej został
przedstawiony przez uczniów
program poetycko-muzyczny pt.
“Widziałam bohaterów i muszę o
tym opowiedzieć...”, który przy-
gotowali Urszula Żarnoch i Mate-
usz Twardowski. 

Ewa Martusewicz odczytała
list posła Artura Górskiego.
Wspomniał on postać Janka Byt-
nara “Rudego” i podkreślił, że
dzięki takim osobom jak “Rudy”
możemy budować wolną Polskę.

K o m i s j a  P a t r i o t y c z n a  S P  3 3 6
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W minioną sobotę
w wypełnionej po
brzegi sympatyka-
mi Warszawskiej

Wspólnoty Samo-
rządowej Arenie Ur-
synów przy Pileckie-

go burmistrz tej
dzielnicy Piotr Guział

oficjalnie potwier-
dził, że kandyduje
na prezydenta
Warszawy w listo-
padowych wybo-
rach. Szanse li-
dera WWS w star-
ciu z przedstawi-
cielami potężnych
partii politycz-
nych oceniane są
krańcowo różnie. 

Działa-
jąca
od po-

nad roku na terenie
Warszawy oraz woje-
wództwa Warszaw-
ska Wspólnota Sa-

morządowa to coś
w rodzaju konfe-
deracji, w skład
której wchodzą
środowiska sa-
morządowe i or-
ganizacje oby-
watelskie ze
wszystkich
dzielnic stolicy
i z Mazowsza. Z
założenia jest to

organizacja
apartyjna, ale w

gronie liderów pra-
wie wszyscy nazna-

czeni są przynależno-
ścią w przeszłości do

partii politycznych – od
skrajnie prawicowych,

po centrum, aż do skraj-
nie lewicowych. Sam Gu-

ział pierwsze kroki w poli-
tyce stawiał w SLD i można

go przypisać do nowoczesnej
polskiej centrolewicy, utrzymu-
jącej np. poprawne stosunki z
Kościołem katolickim i potra-

fiącej dogadywać się
z prawicowym
Prawem i Spra-

wiedliwością. Prezentowana
przez Guziała koncyliacyjność i
kompatybilność w działalności
politycznej to niewątpliwie duży
atut młodego burmistrza Ursy-
nowa, którego aspiracje sięgają
znacznie wyżej burmistrzow-
skiego stołka. Faktem jest, że od
jesiennego referendum w spra-
wie odwołania Hanny Gronkie-
wicz-Waltz, którego organizato-
rem była WWS i w którym aż
ponad 300 tysięcy warszawia-
ków zagłosowało za odwoła-
niem HGW, Piotr Guział stał się
rozpoznawalny w skali całego
kraju. Właśnie na te ponad 300
tysięcy mieszkańców stolicy,
kontestujących rządy urzędują-
cej prezydent stolicy, liczą dzia-
łacze WWS oraz jej lider. 

Jest to z pewnością poten-
cjalny kapitał wyborczy
o dużej wadze. Dochodzi

do tego klimat niechęci do prezy-
dent Warszawy jasno wyartyku-
łowany w referendum. Podnie-
ceni referendalnym sukcesem
działacze WWS muszą wszakże
pamiętać, że od minionej sobo-
ty w najważniejszych środkach
przekazu został włączony tzw.
mechanizm hamujący. Jest on
skonstruowany w taki sposób,
aby jak najmniej eksponować w
mediach pozapartyjnych kandy-
datów, a jeśli już, to w kiepskim
świetle. O zorganizowanej w
amerykańskim stylu konwencji
wyborczej WWS, wydarzeniu
ważnym dla Warszawy, bo ściśle
związanym ze zbliżającymi się
wyborami na prezydenta stoli-
cy, poinformowała jedynie TVP
Warszawa 20-sekundową mi-
gawką, wyemitowaną w Telewi-

zyjnym Kurierze Warszawskim.
W podobnej sytuacji jest Kon-
gres Nowej Prawicy z Januszem
Korwinem-Mikke na czele, któ-
ry w sondażach przedwybor-
czych do Parlamentu Europej-
skiego regularnie oscyluje wo-
kół ustawowego 5-procentowe-
go progu, a mimo to w mediach
nie istnieje. 

Wybory na szczeblu
rady miasta, sejmi-
ku mazowieckiego i

na prezydenta stolicy są wybora-
mi politycznymi i hegemoni na
polskiej scenie politycznej zro-
bią wszystko, żeby spacyfikować
śmiałków z zewnątrz, sięgają-
cych po leżące w stolicy i na Ma-
zowszu konfitury w postaci ty-
sięcy posad dla swojaków. Gu-
ział i WWS znaleźli się w potęż-
nych trybach, które będą chcia-
ły zemleć rywali na proszek. Od
minionej soboty Piotr Guział mu-
si przemienić się więc w sapera
i baczyć na każde wypowiedzia-
ne słowo oraz każdy postawiony
krok. Potężni rywale wytkną mu
bowiem za pośrednictwem me-
diów najmniejsze nawet potknię-
cie, zacznie się też szukanie „ha-
ków” (vide niezależny kandydat
Cimoszewicz w wyborach pre-
zydenckich). Tak czy owak, teraz
rozgrywka wyborcza zacznie się
na poważnie. 

Naszym zdaniem, na
prezydenturę stolicy
jest dla Piotra Guziała

o cztery lata za wcześnie. Bur-
mistrz Ursynowa wizerunkowo
nie jest jeszcze całkiem gotowy
do boju o tę funkcję, piątą w pań-
stwie pod względem prestiżu.
Zbyt wielu wyborców ma Guzia-

ła za klasycznego harcownika z
dużymi pokładami ADHD. Po-
trzeba liderowi WWS jeszcze kil-
ku lat pracy pod nadzorem spe-
ca od wizerunku, aby stał się po-
litykiem bardziej stonowanym,
jeszcze bardziej wyważonym i
w ten sposób przyciągnął do sie-
bie tych obecnie nieprzekona-
nych. Piotr Guział powinien sku-
pić się na utrzymaniu władzy na
Ursynowie przez kolejną kaden-
cję, co w wyborach samorządo-
wych 2018 byłoby najlepszym
dowodem na jego polityczną
skuteczność. 

Czy WWS i jej lider mają
szanse w listopado-
wych wyborach prezy-

denckich? Jak idzie o Guziała,
to wszystko zależy od tego, czy
pojawi się kandydat z nazwi-
skiem znanym z pierwszych
stron gazet. Jeśli nie, do bicia
teoretycznie pozostaną tylko de-
klarująca start w kolejnych wy-
borach HGW oraz zgłoszony
przez SLD Sebastian Wierzbicki.
Z kandydatem Sojuszu Guział
powinien dać sobie radę, będąc
bardziej medialny, ale ogranie
HGW wydaje się zadaniem nie-
bywale trudnym. Ekspresowe
tempo budowy drugiej linii me-
tra i wielu innych bardzo waż-
nych dla warszawiaków inwe-
stycji, które mają być oddane do
użytkowania właśnie jesienią,
dowodzi, iż warszawska PO szy-
kuje na listopad potężne uderze-
nie medialne, klasyczną propa-
gandę sukcesu, mającą na celu
zatarcie w pamięci warszawia-
ków ewidentnych wpadek eki-
py HGW, jak np. galopujące pod-
wyżki cen biletów komunikacji

miejskiej oraz opłat z tytułu wie-
czystego użytkowania gruntów,
nieudolnie wdrażana w życie no-
wa ustawa śmieciowa, wydanie
blisko pół miliarda złotych (!) na
modernizację użytkowanego
przez prywatną firmę w celach
komercyjnych stadionu piłkar-
skiego przy Łazienkowskiej,
urzędnicze skandale, czy wy-
przedaż rodowych sreber, czyli
sprzedaż dochodowej miejskiej
spółki SPEC zagranicznemu in-
westorowi. Mimo tylu potężnych
gaf, w kampanii wyborczej zo-
staną wyeksponowane elemen-
ty pozytywne. I nastąpi zmaso-
wane uderzenie medialne Plat-
formy Obywatelskiej, które
prawdopodobnie odniesie za-
mierzony skutek, ponieważ lud
ma raczej krótką pamięć. Dlate-
go w ewentualnym pojedynku z
mającą potężne zaplecze poli-
tyczne i medialne HGW szanse
Piotra Guziała należy szacować
nad wyraz ostrożnie. 

Natomiast w wyborach
do Rady m. st. Warsza-
wa WWS może moc-

no zamieszać. Wspólnota wysta-
wi listy w każdym okręgu wy-
borczym, a że znajdzie się na
nich wiele osób mających bar-
dzo dobre notowania u lokal-
nych społeczności, WWS może
liczyć nawet na kilkanaście man-
datów. Oczywiście, decydującym
czynnikiem będzie jakość pro-
wadzonej kampanii wyborczej.
Żaden wyborczy show, nawet w
najbardziej amerykańskim wy-
daniu, nie jest już dzisiaj magne-
sem zdolnym przyciągnąć sze-
rokui elektorat. Jedyna droga do
sukcesu to wyjście do ludzi i

Kandydat odpowiada na pytania „Passy”
PPAASSSSAA:: DDllaacczzeeggoo cchhccee ppaann zzoossttaaćć pprreezzyyddeenntteemm WWaarrsszzaawwyy,, aa nniiee kkoonnttyynnuuoowwaaćć pprraaccyy ww ddzziieellnniiccyy,,

ww kkttóórreejj cczzuujjee ssiięę PPaann nnaajjppeewwnniieejj??
PPiioottrr GGuuzziiaałł:: Jedną z głównych przyczyn jest poczucie, że Warszawa traci czas i rozwija się za wolno

w stosunku do potencjału tego miasta i energii jego mieszkańców. Chciałbym, żeby Warszawa w ciągu
kilku lat stała się wielka i wyjątkowa. Żeby tak było, musi nią zarządzać ktoś, kto w odróżnieniu od
dotychczasowych prezydentów zna warszawski samorząd od podszewki i ma marzenia. Po 12
latach bycia radnym Ursynowa i 4 latach sprawowania funkcji burmistrza w jednym z największych
samorządów w Polsce mam przekonanie, że jestem przygotowany do podjęcia się tego wyzwania. 

CCzzyy jjeesstt ppaann ppeewwnnyy,, żżee jjaakkoo sswweeggoo rrooddzzaajjuu wwoollnnyy ssttrrzzeelleecc zzddoołłaa ppookkoonnaaćć cczzoołłoowwyycchh
rreepprreezzeennttaannttóóww wwiieellkkiicchh ppaarrttiiii??

Warszawa ma jeden z najbardziej upartyjnionych samorządów w Polsce i czas to zmienić. Żaden
prezydent jako zakładnik układów partyjnych nie będzie tak skuteczny jak ten, dla którego partią
i zwierzchnikiem są sami mieszkańcy. Jestem przekonany, że warszawiacy mają już dość
wyniszczającego sporu pomiędzy PiS i PO. Najwyższy czas, by Warszawa wzorem zdecydowanej
większości dużych miast miała bezpartyjnego prezydenta. Na Ursynowie przekonaliśmy mieszkańców
w 2010 roku do bezpartyjnego komitetu, więc podobnie przekonamy mieszkańców innych dzielnic.

WW rraazziiee wwyyggrraanniiaa wwyybboorróóww lliicczzyy PPaann nnaa ppooppiieerraajjąąccąą PPaannaa wwiięękksszzoośśćć ww RRaaddzziiee WWaarrsszzaawwyy??
Chcę współpracować z każdym, bez względu na przynależność. Chciałbym, by spory dotyczyły

kwestii merytorycznych, a nie wynikały z afiliacji politycznej. Na Ursynowie również proponowaliśmy,
by zarząd dzielnicy utworzyli przedstawiciele wszystkich klubów w radzie dzielnicy. Niestety,
wówczas obie partie PO i PiS odrzuciły taką propozycję. 

CCzzyy eewweennttuuaallnnee ppiiaassttoowwaanniiee ssttaannoowwiisskkaa pprreezzyyddeennttaa ssttoolliiccyy sskkłłoonnii PPaannaa ddoo wwaallkkii oo ffootteell pprreemmiieerraa,,
aa nnaawweett pprreezzyyddeennttaa RRPP??

W odróżnieniu od partyjnych polityków traktuję funkcję prezydenta stolicy jako misję, której
chciałbym się poświęcić bez reszty, a nie jako trampolinę do innych zaszczytów. Choć jednocześnie
powiem, że w wieku niespełna 40 lat trudno zaplanować całe życie zawodowe.

Warszawska Wspólnota Samorządowa zgłosiła swego kandydata w Arenie Ursynów

Uwaga, Guział idzie na prezydenta
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Spółdzielcy polscy byli gospodarzami Zgromadzenia Ogólnego Cooperatives Euro-
pe, organizacji reprezentującej 123 miliony spółdzielców naszego kontynentu.

Na zakończenie Zgromadzenia grupa jego uczestników gościła w Spółdzielni Spożywców Mokpol.
Prezes Sylwester Cerański, oprowadził gości po sklepie przy ul. Konstancińskiej 2 na Sadybie. Goście
z uznaniem wyrażali się o estetyce sklepu oraz kulturze obsługi. 

Reprezentanci spółdzielców Europy mieli też okazję zapoznać się ze spółdzielczym Ursynowem i
spotkać z burmistrzem, Piotrem Guziałem, który witając gości powiedział, że bez spółdzielczości nie
byłoby Ursynowa.

– W domach spółdzielczych mieszka dzisiaj 80 procent mieszkańców dzielnicy. Osiedla spółdziel-
cze, które powstawały na Ursynowie ponad 30 lat temu były projektowane przez wybitnych polskich
architektów. Potrafili oni stworzyć z wielkiej płyty atrakcyjne układy urbanistyczne i kompozycje ar-
chitektoniczne, a przede wszystkim zapewnić przestrzeń publiczną dla mieszkańców. Spółdzielnie
mieszkaniowe są dobrymi gospodarzami spółdzielczych osiedli – powiedział Piotr Guział, burmistrz
dzielnicy Ursynów, otwierając spotkanie.

–Witam spółdzielców z Europy na Ursynowie – mieście spółdzielców, powiedział prof. Lech Kró-
likowski, przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów, zwracając się do gości. – Ta dzielnica powstała po-
nad 30 lat temu. Wtedy tylko spółdzielnie mieszkaniowe stać było na takie gigantyczne przedsięwzię-
cia. W tej chwili Ursynów jest dopełniany przez inwestorów, którzy często nie liczą się ze spółdziel-
czymi wartościami. Rodzi się konkurencja i mam nadzieję, że dzięki niej powstanie na Ursynowie wie-
le pięknych domów. Również spółdzielczych – dodał prof. Lech Królikowski. 

Na zakończenie spotkania dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej
Rady Spółdzielczej wręczył Piotrowi Guziałowi, burmistrzowi Ursynowa odznakę Zasłużonego Dzia-
łacza Ruchu Spółdzielczego. Spółdzielcy z Europy mieli okazję wysłuchać koncertu zespołu „Dereń”
działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej Imielin. W towarzystwie Marka Jaroszkiewicza, preze-
sa Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” zobaczyli Cynamonowy Dom – najnowszą inwestycję spół-
dzielczą na Ursynowie. m k

Spółdzielcy Europy 
spotkali się na Ursynowie

SSppóółłddzziieellccóóww ppooddeejjmmoowwaallii ww uurrssyynnoowwsskkiimm rraattuusszzuu PPiioottrr GGuuzziiaałł ii LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii

SSppoottkkaanniiee ww sskklleeppiiee MMookkppoolluu,, ppiieerrwwsszzyy zz lleewweejj pprreezzeess SSyyllwweesstteerr CCeerraańńsskkii

Warszawy!!!
nawiązanie z nimi bezpośred-
niego kontaktu. Ulica, kawiar-
nia, plac zabaw dla dzieci, im-
preza sportowa – każde miejsce
jest dobre, aby nadstawiać ucha
i wsłuchiwać się w głos ludu. Bo
większość warszawiaków bory-
ka się z codziennymi problema-
mi i chce o nich rozmawiać, tyl-
ko dotychczas nie miała z kim,
ponieważ wystrojeni w garnitu-
ry i krawaty miejscy decydenci są
całkowicie odizolowani od spo-
łeczeństwa.

Gdzie WWS ma naj-
większe szanse na
zdobycie mandatów?

W okręgu ursynowsko-wila-
nowskim wyborczymi loko-
motywami mają być Piotr
Guział i prof. Lech Kró-
likowski – varsaviani-
sta, historyk, autor
wielu książek o
Warszawie, wie-
loletni prezes
Towarzystwa
Przyjaciół
Warszawy, w
tej kadencji
samorządu
przewodni-
czący Ra-
dy Dzielni-
cy Ursy-
nów.
Wśród
kandyda-
tów prze-
wija się
również
nazwisko
Alicji Wę-
gorzew-
skiej, wybit-
nej śpiewacz-
ki operowej,
ale jej kandyda-
tura nie została
oficjalnie po-
twierdzona. Na
Mokotowie o głosy
wyborców ma ubiegać
się m. in. Stasiek Wiela-
nek, warszawiak z krwi i
kości, twórca niezapomnianej
Kapeli Warszawskiej, bard od
lat opiewający w swoich utwo-
rach stolicę, niestrudzony po-
szukiwacz wszystkiego co war-
szawskie. Bardzo mocne struk-
tury ma WWS w Białołęce, na
Targówku, gdzie rządzi obywa-
telskie ugrupowanie „Nasz Tar-
gówek”, mające swojego burmi-
strza; na Pradze Północ, we
Włochach i na Ochocie. Dodając
do tego sąsiadującą z Ursyno-
wem dzielnicę, gdzie prężnie
działają zrzeszeni w stowarzy-
szeniu mieszkańcy „Miasteczka
Wilanów”, można założyć, że
WWS bez trudu pokona 5-pro-
centowy próg wyborczy i weź-
mie udział w podziale manda-
tów do rady miasta. 

Program przedstawiony
przez lidera Wspólnoty
opiera się na utrzyma-

niu ścisłego kontaktu z miesz-
kańcami. Guział chce również
zredukować liczbę urzędników
w mieście i wybudować central-
ny ratusz. – Mamy najwięcej w
Polsce urzędników w przelicze-
niu na mieszkańca – powiedział
podczas konwencji w Arenie Ur-
synów przy Pileckiego. – Zbu-
duję do 2018 roku centralny ra-
tusz w Pałacu Saskim, w którym
zmieści się połowa obecnych
miejskich urzędników. Część
przeniesiemy do dzielnic, a kto
się tam nie zmieści, zostanie
zwolniony, bo to oznacza, że jest
niepotrzebny – przewiduje ur-
synowski kandydat na prezyden-
ta stolicy, obiecując także, że bę-
dzie co roku podwajał kwotę na
budżet obywatelski, osiągając
do końca przyszłej kadencji wy-
sokość rzędu 200 mln zł.

Zdaniem kandydata na
prezydenta Warszawy,
około 2,5 tys. mieszkań

komunalnych, które powstały za
rządów Hanny Gronkiewicz-
Waltz, to zdecydowanie za ma-
ło. Za jego rządów mieszkań
miałoby powstawać przynajm-
niej dwa razy tyle. Guział starał
się też udowodnić, że bilet na
komunikację może być nawet o
połowę tańszy i nie będzie to spe-
cjalny uszczerbek dla miejskiego
budżetu. Sala zareagowała entu-
zjastycznie na deklarację głów-

nego aktora konwencji o moder-
nizacji stadionu „Skra” i wybu-
dowaniu obiektu lekkoatletycz-
nego, na którym mogłyby być
rozgrywane zawody rangi mi-
strzostwa Europy i świata. Rze-
czywiście, to wstyd, że stolica
prawie 40-milionowego kraju
nie dysponuje ani stadionem lek-

koatletycznym z prawdziwego
zdarzenia, ani odpowiedniej
wielkości halą sportowo-wido-
wiskową. Piotr Guział zakończył
swoje wystąpienie mocnym ak-
centem: – Nie chcę mieć szefa w
centrali żadnej partii politycz-
nej, kancelarii premiera, czy du-
żym pałacu prezydenckim. Mo-
im szefem byli, są i będą warsza-
wiacy. 

Czy stołeczne struktury
dużych partii politycz-
nych powinny obawiać

się w wyborach do samorządu
Guziała i jego drużyny? Odpo-
wiedź brzmi: tak. WWS działa
bowiem bardzo dynamicznie i

na dużą skalę, organizacja
ma mocne struktury w

prawie każdej z dzielnic.
Tym, którzy dworują

sobie dzisiaj w Inter-
necie z kandydata

na prezydenta
zgłoszonego
przez WWS,
należy przypo-
mnieć, że
przed wybo-
rami samo-
rządowymi
w 2010 r. w
podobny
sposób
dworowa-
no sobie z
obywatel-
skiego
ugrupowa-
nia „Nasz
Ursynów” i
jego lidera.
Efekt? „Nasz

Ursynów”
zrobił drugi

wynik w dziel-
nicy, zdobył 10

miejsc w radzie i
przy współpracy z

lokalnymi działa-
czami PiS wziął wła-

dzę, sadzając w ławach
opozycji rządzących Ur-

synowem od zawsze libera-
łów. Ówczesny lider „Naszego

Ursynowa” Piotr Guział został
zaś wybrany na burmistrza tej
wielkiej dzielnicy i z powodze-
niem rządzi nią do dnia dzisiej-
szego. Historia lubi się powta-
rzać, więc w jesiennych wybo-
rach do rady miasta i na prezy-
denta Warszawy nie można wy-
kluczyć niespodzianki.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Ja jestem akurat przeciw
Piotra Guziała ocenia sąsiadka z

Ursynowa, reprezentująca opozy-
cję w radzie dzielnicy:

11.. Nie mam zaufania do megalo-
manów

22.. Nie mam zaufania do imper-
tynentów

33.. Nie mam zaufania do bezide-
owych populistów, którzy pójdą z
każdym i obiecają wszystkim
wszystko, byle tylko dorwać się do
władzy

44.. Mam zaufanie do pozytywi-
stycznej pracy bez ustawicznego lansu za pieniądze podatników

55.. Mam zaufanie do uczciwości i rzetelności
66.. Mam zaufanie do przewidywalności, skuteczności i wyso-

kiej kultury osobistej.

Życzę Warszawie i sobie, by Hanna Gronkiewicz-Waltz wy-
grała już w I turze, a Piotr Guział uświadomił sobie, że funkcja,
którą pełni, to służba, a nie przywilej, a także nauczył się sza-
cunku dla kobiet, dla starszych ludzi i dla przeciwników poli-
tycznych, bo kiedy patrzę w jego raz zwężone, raz rozszerzo-
ne źrenice, to nigdy nie wiem, co wyciągnie z kieszeni: nóż, czy
kwiat.

E l ż b i e t a  I g r a s
R a d n a  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  ( P O )
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Data 8 kwietnia przez pe-
wien czas rozważana była
przez Radę Warszawy, ja-
ko święto naszego miasta.
Tego dnia bowiem w 1916
r. generał-gubernator
Warszawy Hans von Bese-
ler wydał rozporządzenie
o powiększeniu teryto-
rium Warszawy z niespeł-
na 3 270 ha do około 11
480 ha, czyli o ponad 8
200 ha. Na włączonych
obszarach mieszkało ok.
100 tys. osób, a domy mu-
rowane stanowiły tylko
22% ogółu budynków.

Obecnie żyjące pokole-
nie nie jest w stanie
w pełni zrozumieć ile

znaczyło rozszerzenie granic
Warszawy w kwietniu 1916 r.,
co potocznie nazywa się „wiel-
ką inkorporacją”. W 1914 r. w
granicach administracyjnych
miasta żyło 884,6 tys. miesz-
kańców. Oznacza to, że średnia
statystyczna gęstość zaludnie-
nia wynosiła 270,5 osoby na
hektar (obecnie ok. 33,5
os./ha). W dzielnicy północno-
-zachodniej (cyrkuł VIII) gęstość
zaludnienia dochodziła do
570,7 mieszkańca na hektar i
należała do najwyższych w mia-
stach europejskich. Warunki hi-
gieniczne były katastrofalne,
panowała niebywała drożyzna
mieszkaniowa. W najbiedniej-
szych dzielnicach rodzina zaj-
mująca jedną izbę należała do
szczęśliwców, albowiem częste
były przypadki, kiedy każdy kąt
takiej izby zajmowała inna ro-
dzina, stąd powiedzenie, że ktoś
u kogoś mieszka kątem. Te nad-
zwyczaj trudne warunki miesz-
kaniowe były skutkiem przede
wszystkim bardzo ograniczonej
powierzchni miasta. W 1770 r.
Warszawa została otoczona li-
nią wałów, które wyznaczyły fi-
zyczną, a później administra-
cyjną granicę. W ich obrębie
znalazł się obszar o powierzch-
ni ok. 1630 hektarów. W wyni-
ku przyłączania nowych obsza-
rów powierzchnia Warszawy w
ciągu 143 lat wzrosła do zaled-
wie 3270 ha. Natomiast ludność
w tym okresie powiększyła się z
ok. 40 tys. do 884,6 tys. Miasta
nie można było dalej rozszerzyć
bowiem wokół niego Rosjanie

stworzyli strefę forteczną z
dwoma pierścieniami fortów.
Miasto mogło się tylko zagęsz-
czać, a przede wszystkim ro-
snąć w górę. 

Pod presją potrzeb wła-
dze carskie kilka razy
wyraziły zgodę na przy-

łączenie niewielkich obszarów,
ważnych przede wszystkim ze
względów gospodarczych. Roz-
szerzenie takie miało miejsce
np. w 1889 r. na Pradze, gdzie
włączono Nową Pragę, Szmu-
lowiznę i Kamionek. W następ-
stwie częściowej niwelacji Wa-
łów Lubomirskiego (1875 r.),
niektóre ulice zachodniej części
Warszawy lewobrzeżnej (Żyt-
nia, Chłodna, Krochmalna,
Grzybowska, Leszno) wyszły
poza ul. Towarową, czyli obręb
wałów. Włączono wówczas do
miasta teren na przedłużeniu
wymienionych ulic oraz rejon
obu cmentarzy powązkowskich.
W latach 80. XIX w. Warszawa
wchłonęła tereny Woli aż po uli-
cę Młynarską, a także część gmi-
ny Czyste. Resztę tej ostatniej,
położonej wzdłuż obecnej ulicy
Grójeckiej, przyłączono do War-
szawy w 1900 r., ustalając grani-
cę na tej ulicy przy zbiegu z ul.
Kaliską. Powstały tam Rogatki
Grójeckie. Dalsze poszerzanie
obszaru miasta, trwające do
1914 r., zaowocowało przesu-
nięciem granic na Woli do ul.
Płockiej. Na Kamionku do Pod-
skarbińskiej, a na Mokotowie
granicę na Puławskiej ustalona
została na Willowej. W tych po-
szerzonych granicach po-
wierzchnia miasta wynosiła
3273 ha. 

Wwyniku rozporzą-
dzenia generał-gu-
bernatora Beselera

w granice miasta włączono ca-
łe gminy Mokotów i Czyste oraz
części wydzielone z gmin: Wila-
nów, Pruszków, Młociny, Bród-
no i Wawer. Generał-gubernator
w swoim rozporządzeniu z 8
kwietnia 1916 r. nie określił jed-
nak granic przyłączonych tere-
nów. W związku z powyższym
powołano „Komisję do Przyję-
cia Przedmieść pod Zarząd Mia-
sta”. Wyznaczony przez Komisję
zespół ekspertów w okresie od 3
do 26 czerwca 1916 r. zaprojek-
tował przebieg linii granicznej.
Sporządzony na tej podstawie
plan nie został zatwierdzony.
Ten sam zespół, wzmocniony
przez wójtów i przedstawicieli
lokalnych społeczności sporzą-
dził nową linię graniczną. Biuro
Pomiarów Wydziału Budownic-
twa Magistratu m. Warszawy
sporządziło nowy plan, który
uzyskał aprobatę władz nie-
mieckich. Sporządzony na tej
podstawie wykaz włączonych
miejscowości i opis przebiegu
granic oficjalnie ogłoszony zo-

stał 10 lutego 1917 r. Na kierun-
ku południowym granica miasta
dotarła do stacji kolejki wąsko-
torowej Szopy, po latach nazwa-
nej Dworcem Południowym. 

Na mocy rozporządze-
nia Rady Ministrów z
22 września 1938 r.

(Dz.U. z 1938, nr 72, poz. 540)
do stolicy zostało przyłączone
1230 ha z gminy Wilanów oraz
450 ha z gminy Bródno. Na po-
łudniu Warszawy przyłączono
wówczas Służew, Służewiec
oraz część Ursynowa z Torem
Wyścigów Konnych, których po-
łudniowa granica stała się grani-
cą miasta. W wyniku zmian do-
konanych w 1938 r. powierzch-
nia Warszawy wyniosła 14 148
ha (z Wisłą, czyli 13 472 ha bez
Wisły). W 1939 r. w Warszawie
mieszkało 1 310 tys. osób.

Na mocy rozporządze-
nia Rady Ministrów z
5 maja 1951 r. w spra-

wie zmiany granic m.st. War-
szawy (Dz.U. z 1951, nr27, poz.
199) powierzchnię miasta z 14
148 ha powiększono do 42 725
ha (tj. trzykrotnie). Władza lu-
dowa nie chciała być gorsza od
niemieckiego generał-guberna-
tora von Beselera i proporcjo-
nalnie powiększyła miasto na-
wet więcej niż on. Włączyła
wówczas tereny rolnicze, nie
mające żadnej tradycji miejskiej
pomimo, że tereny w przedwo-
jennych granicach dalekie były
od wypełnienia. Podobno cho-
dziło o kilkadziesiąt tysięcy
mieszkających tam osób, aby w
ten sposób przybliżyć się do
upragnionego miliona miesz-
kańców stolicy. Tak, czy owak
do miasta włączono przede
wszystkim tereny, które do dnia
dzisiejszego nie do końca zo-
stały zurbanizowane, chociaż
minęło już ponad 60 lat. Ob-
szary te, w czasach Polski Lu-
dowej, były natomiast terenem
taniej ekspansji budownictwa
mieszkaniowego. Za metr kwa-
dratowy przejmowanego grun-
tu płacono średnio równowar-
tość kilograma chleba, tj. ok. 4
zł. W ten sposób pozyskano np.
1015 ha, położone między Do-
linką Służewiecką, ul. Puław-
ską, Lasem Kabackim oraz linią
skarpy, czyli teren pod budowę
Ursynowa. W tym rachunku ni-
ski – prawie zerowy koszt grun-
tu – równoważył gigantyczne
nakłady niezbędne na wybudo-

wanie dziesiątków kilometrów
sieci wodno-kanalizacyjnej, cie-
płowniczej i energetycznej, nie
licząc kosztów dróg i kosztów
eksploatacji autobusów na wy-
dłużonych trasach. Takie były
czasy. Rachunek ekonomiczny
nie miał większego znaczenia
– do czasu.

Po 4 czerwca 1989 r. ra-
chunek ekonomiczny
stał się podstawowym

narzędziem gospodarowania, a
prawo własności wpisane zosta-
ło do Konstytucji. Projekt najstar-
szej części dzielnicy – Ursynowa
Północnego – sporządzony przez
profesora Marka Budzyńskiego –
był jak na tamte czasy rozwiąza-
niem wizjonerskim. Samowy-
starczalne osiedla miały być za-
mknięte w otaczającej je siatce
dróg kołowych. Wewnątrz zapla-
nowano domy mieszkalne oraz
pawilony usługowe, handlowe,
ośrodki zdrowia, domy kultury,
a także żłobki, przedszkola i szko-
ły. W rzeczywistości wznoszono
przede wszystkim domy miesz-
kalne, a inne obiekty miały po-
wstawać stopniowo, w miarę
możliwości, które z biegiem lat
stawały się coraz mniejsze. Tak
więc wewnątrz osiedli budowa-
nych do około 1990 r. pozostały
tzw. rezerwy pod obiekty zapla-
nowane, lecz niewybudowane.
Nie wybudowano ich przez po-
nad 25 lat. Jest to dostateczny
formalny powód – szczególnie
po zmianie ustroju - aby byli wła-
ściciele mogli wystąpić do odpo-
wiednich władz o zwrot wy-
właszczonej ziemi. Władze nie-
których spółdzielń mieszkanio-

wych miały na tyle wyobraźni,
by odpowiednio wcześniej ure-
gulować stan prawny terenów,
którymi władały. Inne nawet te-
go nie uczyniły. Władze kilku ko-
lejnych były natomiast na tyle
„sprytne”, że uregulowały stany
prawne tylko pod budynkami
mieszkalnymi, pozostawiając
przestrzenie pomiędzy blokami
jako niczyje. Zabieg ten pozwo-
lił na znaczne obniżenie opłat za
użytkowanie wieczyste, ale spo-
wodował, iż po tereny pozosta-
wione pomiędzy blokami zgłosi-
li się byli właściciele. Obecnie je-
steśmy świadkami procesu, któ-
ry prowadzi do zwrotu terenów
wewnątrz osiedli. Zwroty są ak-
tem sprawiedliwości dziejowej,
ale w ich efekcie następuje istot-
ne zniekształcenie pierwotnego
projektu urbanistycznego. De-
weloperzy wznoszą na nich tak
wielkie obiekty kubaturowe, na
jakie potrafią uzyskać warunki
zabudowy. Byli właściciele – w
majestacie prawa – występują
obecnie o zwrot odebranych nie-
gdyś terenów, a wykorzystywa-
nych niezgodnie z przeznacze-
niem. Sądy zazwyczaj przyznają
im rację. Na terenie dzielnicy Ur-
synów dokonano (w latach
2001-2011) na rzecz byłych wła-
ścicieli 226 zwrotów o ogólnej
powierzchni 381.696 m2 (patrz
tabela). 

Pewna część Ursynowa
objęta była granicami
Warszawy z 1938 r. Na

tym terenie wyznaczone zostały
nowe ulice, przy których wyty-
czono działki dla budownictwa
jednorodzinnego. Państwo za-

budowało je po 1958 r., a prak-
tycznie po 1975 r. Mecenas Jan
Stachura – adwokat specjalizują-
cy się w sprawach dotyczących
reprywatyzacji warszawskiej, w
wywiadzie dla „Gazety Stołecz-
nej” stwierdził: Inaczej mówiąc,
mamy tykającą bombę, kilka ty-
sięcy działek, za które należą się
odszkodowania. Zapytany o ja-
kie pieniądze chodzi, odpowie-
dział: Ok. 1 tys. zł za m kw., ale
ważna jest skala, w puli jest kil-
ka miliardów złotych. Ten aspekt
problemu nigdy dotychczas nie
był stawiany przed Warszawą i
jej budżetem. Należy sądzić, iż z
biegiem czasu część terenów zo-
stanie zwróconych, a za część
Miasto będzie musiało zapłacić.
Przy coraz większych trudno-
ściach budżetowych, zadanie to
może w sposób zasadniczy wpły-
nąć na możliwości rozwojowe
naszego miasta. 

Tak więc grabież doko-
nana w majestacie pra-
wa w okresie Polski Lu-

dowej, może okazać się w naj-
bliższych latach jednym z naj-
większych problemów rozwo-
jowych Warszawy XXI wieku.
Pomimo tej groźby wiszącej nad
Warszawą i jej mieszkańcami,
warto pamiętać o 8 kwietnia
1916 r., czyli o dacie, która jest
punktem startu do przekształ-
cenia naszego miasta w euro-
pejską metropolię.

L e c h  K r ó l i k o w s k i
PPrrooff.. LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii jjeesstt

pprrzzeewwooddnniicczząąccyymm RRaaddyy DDzziieellnnii-
ccyy UUrrssyynnóóww mm..sstt.. WWaarrsszzaawwyy,,
cczzłłoonnkkiieemm ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa NNaasszz
UUrrssyynnóóww..

Jak rosło terytorium stolicy Polski w ujęciu historycznym

Warszawskie święto inkorporacji

PPoołłuuddnniioowwaa ggrraanniiccaa WWaarrsszzaawwyy ww 11993399 rr..

PPoołłuuddnniioowwaa ggrraanniiccaa WWaarrsszzaawwyy ww 11889966 rr..PPoołłuuddnniioowwaa ggrraanniiccaa WWaarrsszzaawwyy ww 11993377 rr..
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Kilkakrotnie już wspominałem o istnieniu w tak zwanej demokracji – par-
tii politycznych przyjmujących dość „dziwne”, niekonwencjonalne nazwy,
często od nazw jeszcze bardziej nietypowych programów.

Jedni mogą uznać je za śmieszne, inni nazwą głupimi, a jeszcze inni machną
lekceważąco ręką. Wzbudzanie kontrowersji prawdopodobnie mieści się w zamy-
śle twórców i liderów tych organizacji. Z drugiej strony, ze względu na mnogość „demokracji”, a jed-
ną cechę w dużym stopniu wspólną – wolność zrzeszanie się, nic formalnie nie powinno stać na prze-
szkodzie tworzenie choćby najdziwniejszych nazw i programów, bo przecież rzecz jedynie w tym,
by statut był zgodny z prawem. Dotyczy to też związków wyznaniowych, kościołów, wśród których
występuje dość wysoka nietolerancja, i najczęściej używają one w stosunku do swoich braci w in-
nej wierze słowa „sekta”, mającego ich zdyskredytować w oczach ogółu.

Po przejściach jest Oficjalny Polski Kościół Latającego Potwora Spaghetti. Ministerstwo Admini-
stracji i Cyfryzacji naszego demokratycznego kraju nie zezwoliło w 2012 roku na założenie tego ko-
ścioła. Motywację i uzasadnienie odmowy jego rejestracji można znaleźć pod tym adresem http://ko-
sciol-spaghetti.pl/pliki/decyzja.pdf. Odwołanie rozpatrzył 8 kwietnia Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny i uchylił decyzję ministerstwa. Co będzie dalej z pastafarianami tracącymi czas z pomocą La-
tającego Potwora Spaghetti.

Na fali zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego zgłoszono bodaj 21 komitetów,
które jedynie wymienię, licząc, że każdy Czytelnik znajdzie jakąś zastanawiającą lub egzotyczną,
ale swojsko brzmiącą nazwę. (KW – Komitet Wyborczy):

KW Demokracja Bezpośrednia; KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikkego; KW Platforma Oby-
watelska RP; KW Polska Razem Jarosława Gowina; KW Polskie Stronnictwo Ludowe; KW Prawo i
Sprawiedliwość; KW Samoobrona; KW Samoobrona Odrodzenie; KW Solidarna Polska Zbigniewa

Ziobry; KW Partia Zieloni; KW Związ-
ku Słowiańskiego; Koalicyjny Komitet
Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej-Unia Pracy; KW Wyborców Gospo-
darka Dobra Wspólnego; KW Wybor-
ców Marka Wocha; KW Wyborców Na-

prawimyto.org; KW Wyborców Obrony Wędlin Tradycyjnych; KW Wyborców Oburzeni; KW Wy-
borców Ruch Narodowy; KW Wyborców Wolność.

Wydaje się, że zgłoszenie komitetów wyborczych jest najprostszą tego typu procedurą. Przy re-
jestracji partii politycznych sprawy mają się podobnie jak z kościołami, chociaż tutaj nie ma tak wiel-
kiego nacisku „oponentów”, czyli trochę łatwiej niż o kościół wyznaniowy.

Dla przypomnienia – w naszym cudownym kraju, słynącym na cały świat ze swobód i przestrze-
gania zasad demokracji, kierując się dobrem wszystkich równych sobie ludzi, ci równiejsi już nie raz
ustawiali przeszkody inaczej myślącym mimo tradycyjnej, polskiej, wprost wrodzonej chrześcijań-
skiej demokracji i pełnego zrozumienia dla innych. Już w 1989 roku, po upadku demokracji, a jak-
że, tyle że socjalistycznej, przyszła pora na rozwój „dzikiej” polskiej demokracji w III przenajjaśnie-
szej RP. Zastrzegam – to nie jest antypatriotyczny atak na kraj, lecz na przenajróżniejsze ludzkie, mo-
ralne, kulturalne i intelektualne odpady, głupiejące doszczętnie, kiedy dać im choć odrobinę władzy.

Na wspaniałej fali wolności, którą się zachłysnęliśmy, powstało wiele ciekawych partii politycz-
nych, że wymienię tylko kilka:

Partia Dobrego Humoru – Skiba, Ogórek, Daniec,
Kongres Eskimosów Polskich,
Pomarańczowa Alternatywa jeszcze z lat 80. XX wieku – „Major” Waldemar Fydrych, w wybo-

rach prezydenta Warszawy w 2006 roku Komitet Wyborczy Gamonie i Krasnoludki.
Partia Piratów – na wzór szwedzkich obrońców witryny Pirate Bay. Działa też w Niemczech i Fin-

landii.
Partia Łysych – Leszek Mazan (niezarejestrowana)
Partia Posiadaczy Magnetowidów
Polska Partia Przyjaciół Piwa – Janusza Rewiński założyciel, posłowie do Sejmu: Małe Piwo – Adam

Halber, Krzysztof Ibisz i Adam Piechowicz, Duże Piwo – Tomasz Bańkowski, Tomasz Brach, Leszek
Bubel, Sławomir Chabiński, Andrzej Czernecki, Jerzy Dziewulski, Zbigniew Eysmont, Tomasz
Holc, Marek Kłoczko, Janusz Rewiński, Cezary Urbaniak, Jan Zylber i Andrzej Zakrzewski.

O partiach spoza Polski napiszę innym już razem na zachętę tylko wymienię Kanadyjską Partię
Nosorożców i australijską Partię Seksu.

Powyższe, nieco humorystyczne rozważania prowadzą mnie do smutnych konkluzji. Tak zwana
władza ludu, czyli demokracja może być różna dla różnych, krajów, władców, prezydentów, premie-
rów, ministrów i pozostałych urzędników. W tak zwanej demokracji nikt nie kieruje się jej klasycz-
nymi zasadami, lecz własnym widzimisię. Byle urzędas może odmówić rejestracji tej czy innej orga-
nizacji na podstawie czasami nawet wyimaginowanych opinii tak zwanych ekspertów i spowodować
wbrew logice i oczywistym faktom przedłużanie procedury prawnej niemal w nieskończoność. 

A miało być wszystko w jednym okienku. Nie, nie mylę przedsiębiorczości z religią wiarą i poli-
tyką – to Im w zadufanych łbach się wszystko miesza, ponieważ muszą, dogadzając sobie, zadowa-
lać jednocześnie partyjnych czynowników oraz przeróżnej maści „lobbystów” i nie staje już ni miej-
sca, ni rozumku na logiczne myślenie i sprawiedliwe rozsądzanie.

A to, że tak zwana demokracja rodzi różnego rodzaju potworki, jest jej immanentną cechą. Bo
ogłupione społeczeństwo wybiera podobnych sobie.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Demokratyczne potworki

„Po przejściach jest Oficjalny
Polski Kościół Latającego
Potwora Spaghetti”
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W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piórem Derkacza
Andrzej Grabowski

aakkttoorr,, oossttaattnniioo tteeżż jjuurroorr

Chałtura, to słowo w dawnych
latach oznaczało “robienie” w kul-
turze za dobre pieniądze.

Muzycy, aktorzy, plastycy czy pio-
senkarze, grali, śpiewali i malowa-
li wszystko, za co ktoś był w stanie
zapłacić. Jeśli komuś wydaje się, że
w czasach wolnorynkowych,
wszystko, co jest kiczem i tandetą
zostanie przesiane przez gęste sito
zwane konkurencją i kompetencją,
to ten ktoś mocno się myli. Media
tak ukształtowały poziom kultury,
że wszystko, co jest bardziej ambit-
ne, pada pod naporem głupoty. Ka-
baretów powstało tyle, że nawet w
centralnej telewizji już się nie miesz-
czą. Zapełniły więc owe kabarety
sale domów kultury miast, dzielnic
i miasteczek, ku uciesze emerytów
i rencistów oraz chałturzących arty-
stów.

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

Ostatnio Publiczna Dwójka wyemitowała jedyny wywiad, jakiego udzie-
lił Edward Snowden, były pracownik amerykańskich agencji rządo-
wych CIA i NSA, który ujawnił informacje o PRISM - programie inwi-

gilacji prowadzonym przez NSA. Polega on na monitorowaniu na gigantyczną ska-
lę poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych VoIP oraz wszelkich informa-
cji zawartych w serwisach społecznościowych. Snowden poszukiwany jest przez władze USA pod
zarzutem ujawnienia tajemnic państwowych i szpiegostwa. Grozi mu wielokrotne dożywocie. W
sierpniu 2013 r. otrzymał tymczasowy azyl polityczny w Rosji. Wypowiedzi byłego pracownika NSA
jeżą włosy na głowie i dopiero po wysłuchania tego, co ten człowiek ma do powiedzenia, można zdać
sobie sprawę, jak dalece tajne służby USA oraz ich sojusznicy - Wielka Brytania, Kanada i Nowa Ze-
landia - ingerują w prywatne życie obywateli naszego globu. Wywiad wyemitowany został w no-
cy, prawdopodobnie dlatego, żeby nie psuć wizerunku oddanego, wiernego przyjaciela, jakim są
dla polskiego rządu Stany Zjednoczone.

Tak się złożyło, że w ostatnich dniach wpadła mi także w ręce niepozorna książeczka, opatrzona zna-
miennym tytułem “Dlaczego ludzie nienawidzą Ameryki?”. Jej autorami są Walijka Merryl Wyn Da-
vies - uznana antropolog, pisarka i producentka wielu programów w BBC - oraz mieszkający w Lon-
dynie Pakistańczyk, prof. Ziauddin Sardar, pisarz, krytyk kulturalny i dziennikarz publikujący na ła-
mach poczytnych amerykańskich i międzynarodowych gazet oraz czasopism (m. in. New Statesman).
Książka “Dlaczego ludzie nienawidzą Ameryki?” szybko stała się bestsellerem, ponieważ za pomocą
przytaczanych faktów pokazuje jak amerykańskie korporacje i rząd USA oddziałują na życie miliar-
dów ludzi na całym świecie. Oskarża też Stany o to, że eksportując swój własny system wartości, de-
finiujący na czym polega bycie człowiekiem, same pozostają zupełnie nieczułe na wpływy z zewnątrz.

Od końca prezydentury Dwighta Eisenhowera, który jako pierwszy przestrzegał przed rosnący-
mi wpływami przemysłowo-militarnego kompleksu, USA w każdym roku zwiększają swój budżet zbro-
jeniowy. W roku 2013 przekroczył on pół biliona(!) USD. Zwiększanie budżetu należy jednak każ-
dorazowo uzasadniać przed Kongresem, wyszukuje się więc zagrożenia dla USA płynące z zewnątrz.
To Ameryka stworzyła wizję “osi zła”, wrogiego zwyrodnienia endemicznego, skrywającego się w spo-
łeczeństwach zajmujących większą część świata. “Terror, terroryzm i terroryści stali się dla Amery-

ki jedną, prostą i nierozróżnialną plagą nę-
kającą całą ludzkość” - piszą w swojej
książce Davies i Sardar. Histeria spowodo-
wana atakami z 11 września 2001 r. dała
rządowi USA legitymację do znacznego
ograniczenia w tym kraju praw obywatel-

skich, w imię poprawy bezpieczeństwa narodowego. Uchwalając pospiesznie stosowne akty praw-
ne ich autorzy najwidoczniej zapomnieli o mądrych, proroczych słowach jednego z Ojców Założy-
cieli tego wielkiego kraju: “Ci, którzy są w stanie poświęcić zasadniczą wolność, by uzyskać odrobi-
nę tymczasowego bezpieczeństwa, nie zasługują ani na wolność, ani na bezpieczeństwo”. 

Czego dowiadujemy się z kart znakomicie napisanej książki “Dlaczego ludzie nienawidzą Amery-
ki?”. Poznajemy setki nieznanych ogółowi faktów, które zmuszają do intensywnego myślenia i rzu-
cają nowe światło na rolę, jaką USA odgrywają w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Bardzo cel-
ny jest komentarz wybitnego dramatopisarza Harolda Pintera: “USA prowadzą nieprzerwaną, sys-
tematyczną, niemiłosierną i całkowicie beznamiętną manipulację władzą na całym świecie, wystę-
pując w przebraniu siły walczącej o powszechne dobro. USA są aroganckie, obojętne, gardzą prawem
międzynarodowym, lekceważą i manipulują ONZ. Stanowią obecnie najbardziej niebezpieczną si-
łę, jaką kiedykolwiek znał świat - autentyczne państwo zła dysponujące kolosalną potęgą militarną
i gospodarczą. Ale świat ma już dosyć Ameryki. Obserwujemy dziś głęboki wstręt i oburzenie ciągłym
manifestowaniem amerykańskiej siły i globalnym kapitalizmem, który wzrasta na całym świecie”.

Dziś USA ostro krytykują Rosję za przejęcie Krymu, choć Rosja - w odróżnieniu od Stanów - ogra-
nicza się do obrony swoich interesów tylko w obrębie własnych granic. Wojska amerykańskie na-
tomiast harcują po całym świecie. Od zakończenia II wojny światowej amerykańskie siły zbrojne in-
terweniowały m. in. w Grecji (1947), w Chinach (1948), na Filipinach (1949), w Korei (1953), Wiet-
namie (1954), Libanie (1958 i 1982), na Kubie (1961), w Kambodży (1969-75), w Salwadorze (1881),
na Grenadzie (1983), w Panamie (1989), Kuwejcie (1991), no i ostatnio w Iraku oraz Afganistanie.
Operacji wojskowych z udziałem żołnierzy USA było w tym okresie znacznie więcej.

A co do krytykowania Rosji za aneksję Krymu, to przyganiał kocioł garnkowi. Po przepędzeniu
w 1903 r. z Kuby Hiszpanów Amerykanie usadowili się na cyplu w Guantanamo i do dzisiaj nie chcą
opuścić wyspy, która jest przecież suwerennym państwem. Kubańczycy od lat uważają amerykań-
ską bazę za teren okupowany. W styczniu 2009 r. po raz kolejny zażądali, aby USA zwróciły Guan-
tanamo prawowitemu właścicielowi, argumentując, iż utrzymują bazę wojskową na Kubie wbrew
woli narodu kubańskiego. USA naruszają tym sposobem podstawowe zasady prawa międzynaro-
dowego. Naiwni Kubańczycy zapominają jak widać, że te zasady obowiązują wszystkich, ale nie USA.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Przyganiał kocioł garnkowi

„Książka “Dlaczego ludzie
nienawidzą Ameryki?” szyb-
ko stała się bestsellerem”

Obelżyki te na świstkach
Zapisała nam Noblistka,

Więc od dzisiaj, pamiętajmy:
Niebanalnie przeklinajmy!

Choćby ktoś ci wszedł za skórę,
Miej kulturę: żadnych kurew!

Z etykietą iście dworską
Dziś cytować masz Szymborską:

A: Ty aniołku! Aparacie!
Ty andrusie! – pewnie znacie?

B: Dobrze jest używać stale:
Ty bajbusie! Ty bęcwale! 
Ty bucusiu! Ty bajoku! 

Bajerancie! - ujdzie w tłoku!
C: Ty ciposzu! Ty ciemnoto!

Chlapo! Ciumciu! Chwieju! Cioto!
D: Ty dewocie! Dupku! Dziwo!

Dogmatyku! - daj na piwo!
E: Ty eunuchu! Elegancie!
F: Ty fircyku! Fatygancie!

G: Ty gagatku! Ględo! Gadzie!
Ty gudłaju! – nieco rzadziej!
H: Hałaburdo! Harpaganie!

I: Ty icusiu! Ty iwanie!
J: Ty jewreju! Jezuito!

Ty jebako! - ujdzie ci to!
K: Możesz w każdym użyć sporze:

Ty kapucho! Ty kiziorze!
Na ulicy, w sklepie, w parku:
Ty kanciarzu! Ty kanarku! 

Ty kitajcu! Kutwo! Kruku! 
Kutasiński! - na facebooku.
L: Liczyrzepo! Liczykrupo!
Ł: Ty łazęgo! Łajzo! Łupo!

M: Możesz w metrze mówić czule:
Ty moskalu! Męcie! Mule!
Muzułmanie! Ty matole! 

Ty miernoto! – zwłaszcza w szkole. 
N – O: Ty niedojdo! Niedorajdo!

Nadgorliwcu! Ty oblajdo! 
Obskurancie! Ochlapusie!
Ośle! – dobre w autobusie.

P: Przy kieliszku i przy śledziu:
Ty palancie! Pluskwo! Pedziu!
Ty przygłupie! Ty piździelcu! 

Patafianie! Pomyleńcu!
R: Ty rypajło! Ty rekinie! 

Rebe! – możesz dodać w gminie.
S: Szmalcowniku! Srako! Szczurze!

Ty szczekaczu! - znacznie dłużej!
T: Ty tłumoku! Talmudysto!

Ty truposzu! – mów artystom.
U: A gdy ktoś podpadnie w tańcu:

Ty usrańcu! Ujebańcu!
W: Wajadaczu! Wyciruchu! -
Tak wygarnij mu do słuchu.

Ty wałęso! Włóczykiju!
Wal się, wieprzu! - i lżej ci już!
Z: Tak ujawnisz prawdę nagą:
Zarzygańcu! Zdziro! Zgago!

Ż: Ty Żebraku! Żmijo! Żłobie!
A na pewno ulżysz sobie!
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Już nie po raz pierwszy docierają do mnie informacje na temat szykowanego, na
początek w Warszawie, nowego pomysłu na korki w centrach miast. Wzorem
wielu innych europejskich metropolii, już niebawem, będziemy mogli poruszać
się po mieście „własnym” i to być może elektrycznym, Smartem...

W ostatnim felietonie dzieliłem się z Czytelnikami MOTO–PASSY, swoimi pozytywnymi
wspomnieniami z ostatnich targów poznańskich. Z premedytacją nie wspomniałem o jeszcze
jednym, ciekawym eksponacie na stoisku Mercedesa. Przez wielu, być może, niezauważo-
nym. Na informację o biało–niebieskim, elektrycznym Smarcie, zaplanowałem przeznaczyć od-
dzielny materiał.

Podczas tegorocznej wystawy Poznań Motor Show, oglądać mogliśmy elektryczną wersję,
obecnie produkowanego modelu Smarta, która najprawdopodobniej już w najbliższych miesią-
cach, będzie zdecydowanie częściej spotykana w centrum naszej stolicy. Wielu z nas z pewnością,
znając „uroki” zakorkowanych, warszawskich ulic, co roku na wiosnę wyczekuje, aby jak najprę-
dzej przesiąść się na rower, skuter, motocykl, albo już niebawem, do... Smarta. 

Już od kilku lat, w ponad dwudziestu miastach na świecie, działa zaproponowany przez Mer-
cedesa, system krótkoterminowego wynajmu samochodów. Obecnie, projekt „car2go” ma ponad
500 tys. użytkowników. Wszystkie wynajmowane pojazdy posiadają identyczną szatę graficzną.
Obecnie, flota liczy ok. 10 tys. sztuk. 

Goszcząca w ubiegłym roku w Warszawie akcja marketingowa Mercedesa – „Projekt Warsza-
wa”, była właśnie początkiem nowego etapu ekspansji tej marki w Polsce. Obecnie prowadzone
są rozmowy z władzami Warszawy, których tematem są m.in.: możliwość poruszania się wynaj-
mowanymi pojazdami po buspasach i bezpłatne ich parkowanie w strefie objętej opłatami. Jeśli
rozmowy potoczą się szczęśliwie, to system „Car2go” w Warszawie, może zacząć działać jeszcze
przed końcem tego roku. W następnej kolejności myśli się o uruchomieniu wynajmu Smartów rów-
nież w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. 

Jak to działa? W największym skrócie, nie wchodząc w szczegóły techniczne – podobnie do wy-
najmu rowerów, w znanym nam już dobrze systemie „Veturilo”. Samochód będzie można odna-
leźć i wypożyczyć za pomocą aplikacji w smartfonie. Od ręki lub po dokonaniu wcześniejszej re-
zerwacji. Po odnalezieniu wolnego pojazdu, już po chwili, bez żadnego problemu będziemy mo-
gli użytkować go przez dowolnie długi czas oraz pozostawić w dowolnym miejscu parkingowym
w obrębie miasta. To będzie ogromna zaleta w stosunku do systemu „Veturilo”, w którym rower
należy odstawić w jedno z wyznaczonych miejsc. Taka dogodność byłaby z pewnością możliwa
w przypadku samochodów z silnikami spalinowymi, ale nie do końca w chwili obecnej jest dla mnie
jasne, jak zostanie to zorganizowane dla samochodów elektrycznych, przy tak wciąż małej licz-
bie punktów ładowania baterii w naszym mieście. Ponadto kolejnym, poważnym ograniczeniem,
staje się czas niezbędny do powtórnego naładowania baterii.

Wymogiem uczestnictwa w programie będzie jednorazowa rejestracja i wpłata kaucji, która
zostanie wykorzystana w czasie późniejszego wynajmu. Po rejestracji otrzymamy elektronicz-
ny chip, który będzie pozwalał na naszą identyfikację. Chcąc wynająć samochód, po weryfika-
cji naszej tożsamości przez centralę, nastąpi automatyczne otwarcie pojazdu. W schowku w po-
jeździe znajdziemy kluczyk, a po wprowadzeniu indywidualnego numeru PIN, odblokujemy im-
mobiliser Smarta.

Jakie będą koszty takiej jazdy? Opłaty w systemie „Car2go” nie opierają się na przejechanym
dystansie. Podobnie jak to ma miejsce w telefonach komórkowych, płacić będziemy za „faktycz-
nie wykorzystane minuty”. Czas będzie liczony od chwili uruchomienia silnika, aż do zamknię-
cia drzwi pojazdu. Będziemy mieli również możliwość pozostawiania pojazdu do naszej dys-
pozycji, wtedy czas obliczany będzie według innej taryfy. Nie znamy jeszcze polskiej ceny wy-
najmu, ale np. w Berlinie jest to 29 eurocentów za minutę. Tak, jak ma to miejsce w przypad-
ku rowerów, za stan techniczny i czystość wszystkich Smartów odpowiadać będzie stale mo-
bilna ekipa.

Na Zachodzie, dostrzegalny jest obecnie silny trend do odchodzenia od użytkowania samocho-
dów w miastach. We wspomnianym Berlinie, na 1000 mieszkańców, przypada obecnie 323 aut.
W Polsce, średnio, to wciąż ok. 500, ale liczba ta cały czas spada. Autem po prostu jeździ się co-
raz mniej wygodnie, w miastach poszerzają się strefy płatnego parkowania, a wjazd do centrów
staje się ogólnie coraz droższy i mniej komfortowy. Zmniejsza się też sukcesywnie ogólna liczba
miejsc parkingowych.

Pomysł jest taki, aby najlepiej, elektryczne Smarty rozlokowane były w różnych punktach mia-
sta. Do nas należeć będzie ich zlokalizowanie i w drogę. Kto wie, może to i pomysł...? 

M O T O W O J
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA 

Nowy pomysł na komunikację miejską Pozwolą Państwo, że dzisiaj, 10. kwietnia, nie o czwartej rocznicy katastrofy
prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Kaczyński, Macierewicz,
Hoffman i spółka zawłaszczyli ten temat. Normalnie nie można o tym

pisać. To jest okropne, bo przecież nie tylko brat i bratowa Kaczyńskiego tam
zginęli. To była tragiczna w skutkach dla Polski katastrofa. To było także odkrycie
przed nami i światem wymiaru polskiego chaosu, woluntaryzmu, nieodpowiedzialności. Przez długie
lata Bóg nam pomagał. Ponad miarę naszych zasług czasem. I powiedział wreszcie: dość! Przeminą
dwa, trzy pokolenia, nim o 10. kwietnia 2010 roku będzie można rozmawiać rzeczowo. Nie dzieląc,
ale analizując.

Chcę podzielić się dzisiaj wielkim marzeniem. O Polsce słonecznej, pozytywnej, dobrze
zorganizowanej,. O Polsce, która wie, po co jest. I której mieszkańcy szanują własne państwo i jego
instytucje. Są Europejczykami i Polakami, a także różnymi mniejszościami. Są po prostu ludźmi.
Szanującymi siebie wzajemnie nie tylko dlatego, że wypada, ale po prostu, bo są ludźmi.

Marzy mi się powszechność takiego jak niżej piszę u nas myślenia o swoim miejscu w Świecie, o
Europie i o Polsce:

EEuurrooppaa ttoo ddoobbrraa rrzzeecczz.. PPiięękknnaa kkoonnssttrruukkccjjaa.. KKoorrzzyyssttnnaa ddllaa jjeejj uucczzeessttnniikkóóww.. TTrraakkttuujjeemmyy jjąą wwiięęcc
rroozzwwoojjoowwoo.. DDbbaammyy oo nniiąą,, sszzaannuujjeemmyy.. NNiiee zzaawwsszzee EEuurrooppeejjcczzyykkoomm ddaannyy bbyyłł ppookkóójj.. zzaabbiijjaałłyy nnaass
nnaaccjjoonnaalliizzmmyy.. ii ddzziissiiaajj ppoottrraaffiiąą oonnee jjeesszzcczzee zzaabbiijjaaćć.. WWeeźźmmyy cchhoocciiaażżbbyy BBaałłkkaannyy,, cchhoocciiaażż nniiee ttyyllkkoo..
DDzziissiieejjsszzaa UUnniiaa EEuurrooppeejjsskkaa ttoo ccoośś nnaapprraawwddęę nniieezzwwyycczzaajjnneeggoo.. WWiieelluu,, ttaakkżżee ssppoośśrróódd nnaass,, ttyycchh
ssttaarrsszzyycchh wwiieekkiieemm,, mmooggłłoo ssoobbiiee jjeeddyynniiee mmaarrzzyyćć oo cczzyymmśś ttaakkiimm.. TTrraakkttuujjmmyy jjąą wwiięęcc zz sszzaaccuunnkkiieemm..
jjaakk wwłłaassnnee ddzziieecckkoo.. mmąąddrrąą mmiiłłoośścciiąą.. DDbbaajjmmyy oo nniiąą.. CChhuucchhaajjmmyy.. ppiieeśśććmmyy,, ppoopprraawwiiaajjmmyy,, ddoosskkoonnaallmmyy,,
oośśwwiieettllaajjmmyy jjaassnnyymm śśwwiiaattłłeemm jjeejj bbłłęęddyy ii nniieeddoorróóbbkkii.. RRóówwnniieeżż ttee nnaasszzee,, ppoollsskkiiee.. RRoozzbbiieerraajjmmyy ddoo
cczzyynnnniikkóóww ppiieerrwwsszzyycchh ttoo,, ccoo nnaamm nniiee ppaassuujjee,, aabbyy ppoozznnaaćć rrzzeecczzyywwiissttee pprrzzyycczzyynnyy tteeggoo,, ccoo nniiee jjeesstt
ttaakkiiee jjaakk bbyyćć ppoowwiinnnnoo.. RRoozzmmaawwiiaajjmmyy oo ttyymm,, bbyy eelliimmiinnoowwaaćć zzłłoo,, kkttóórree  ttrraakkttuujjmmyy jjaakkoo wwyyzzwwaanniiee,,
jjaakkoo nnaasszząą ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć..

Unia Europejska to nie brukselka, którą się wyciska, skubie. Dla siebie przeciwko innym. To nasza
jest rzecz. Po dziesięciu latach raczkowania, oswajania, zaprzyjaźniania – czas być w niej po prostu.

Pamiętać powinniśmy o subsydiarności. Nie dla kłótni o to, co narodowe, a co europejskie,
unijne, lecz dla racjonalności
podziału odpowiedzialności i ze
względu na możliwość
skutecznego działania. Dla
własnego bezpieczeństwa. Dla
bezpieczeństwa Polski i całej

Europy. Bo to jest cudowny kontynent. Tu się migruje. Stąd dzisiaj niechętnie się emigruje. Kiedy
zrozumiano tu wreszcie, że człowiek jest miarą polityki, a w tym jego wolność, jego dobrostan.
Człowiek bezprzymiotnikowy, osoba ludzka. Odtąd Europa jest miejscem wyróżnionym. 

Mamy w niej imperatyw tolerancji. Dyskrecji. Społecznej odpowiedzialności. Spójności. Dzięki
europejskiej solidarności możemy i my, w Polsce, wyrównywać szanse. Budować infrastrukturę. Mieć
wsparcie tam, gdzie sami skazani bylibyśmy na porażkę. Stąd też imperatyw dbałości o przyszłość.
Demograficzną, kulturową, w dziedzinie środowiska, klimatu, przestrzeni publicznej.

Tak jak słusznie odwołujemy się do pojęcia „dobro wspólne” w odniesieniu do Polski, tak czas
najwyższy dostrzec sens tego pięknego odniesienia do Europy.

Dobrze by się stało, żeby było to odniesienie do rzeczy praktycznych, by unijna polityka dotyczyła
życiowych zagadnień. Żeby nie były to wyłącznie piękne słowa, choć i one bywają przydatne. 

Kwestia budżetu. Powinien być tworzony na trwałej podstawie własnych, stabilnych dochodów.
Powinien być wdrożony jakiś mechanizm buforu pomiędzy zmiennymi narodowymi rządami a
Unią jako trwalszą całością. Jeśli Unia ma mieć przypisane zadania, które nie mogą być skutecznie
wypełniane przez narodowe rządy, to i źródło finansowania tych zadań powinno być własne, unijne. 

Unia Europejska powinna też mieć instrumenty unijnej polityki zewnętrznej. One właśnie
powstają. Konsekwentnie należy je rozwijać i umacniać. Wspólna polityka energetyczna stać się musi
częścią jej polityki zewnętrznej. Najpierw musi się stać wspólną polityką wewnętrzną. No i Armia.
Dzisiaj marnotrawimy wielkie pieniądze na nie do końca spójne systemy obronne. Gdybyśmy
zebrali te pieniądze do kupy, moglibyśmy mieć armię wielekroć skuteczniejszą i tańszą. Jest nad
czym pracować. Narodowe systemy obronne długo jeszcze będą podstawą, ale warto zacząć myśleć
i działać na rzecz europejskiego systemu obrony. Chyba że nam wszystko jedno. Że Europę
traktujemy przede wszystkim jako dogodny instrument wewnętrznej rozgrywki pozbawionych
wyobraźni i głębszej wiedzy polityków. Jeśli tak, to przepraszam. To ja się nie wypowiadam.
Pomyłka. Chcecie mieć politykę, jaką Polska miała u schyłku XVIII wieku – to proszę bardzo. Ja
zbliżam się do wieku emerytalnego. To wy, w większości młodsi o pokolenie, dwa, żyć będziecie
mądrze albo głupio. Zakotwiczeni w Europie albo gdzieś zawieszeni pomiędzy Europą, Azją i
Afryką. Realizując wielkie wartości praw człowieka albo poddając się satrapiom Wschodu. Wasz,
kochani, wybór. 25 maja też.

RESET Andrzej Celiński

EUROPA – nasz wybór

„To wy, w większości młodsi 
o pokolenie, dwa, żyć będziecie
mądrze albo głupio”

Moto ciekawostki...

Plenerowy sprzęt fitness robi w Warszawie zawrotną karierę. W Wilanowie przybyły 3 kolejne punk-
ty, gdzie można ćwiczyć pod chmurką: 

– okolice kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka,
– okolice ul. Jabłonowskiego przy ul. Gubinowskiej 28/30
– boisko Orlik na ul. Sytej.
Siłownie plenerowe powstały w ramach ogólnostołecznego projektu „Warszawa w dobrej kondy-

cji”. Ową kondycję mieszkańcy Wilanowa mogą poprawiać korzystając z: wyciskacza, wahadła, bie-
gacza, twistera, orbitka i wioślarza. Lokalizacje nowych siłowni plenerowych zostały wybrane w gło-
sowaniu, w którym wzięli udział mieszkańcy Wilanowa. 

Sprzęt do ćwiczeń na wolnym powietrzu dostępny jest także na Plaży Wilanów i na boisku Orlik przy
ul. św. Urszuli Ledóchowskiej. y b y

Nowe siłownie w Wilanowie
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KREDYTY trudne i prywatne,
668-308-435

SZYBKIE POŻYCZKI
GOTÓWKOWE

668-441-668

AKTUALNIE antyki wszelkie,
gotówka, 504-017-418

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
22 826-03-83, 509-548-582

DO WYNAJĘCIA pawilon 
16 m2, bazarek na Mokotowie,
602-651-211

POSZUKUJĘ niedrogiego
pokoju w okolicach Piaseczna na
okres letni, 503-342-740

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

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

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

22 649-40-27
NIEMIECKI, 698-012-966
ROSYJSKI, 602-86-74-13

ATRAKCYJNA działka
budowlana 1240 m2, media,
Dobiesz koło Piaseczna, 
661-885-525

DOM 120/686 m2 w Piasecznie,
798-175-963

GRUNT rolny 2 ha, działki
budowlane, działki rekreacyjne,
działka budowlana 3000 m2 z
pozwoleniem na budowę,
Prażmów, 602-77-03-61

PIĘKNA działka, Dobiesz 
1500 m2, cena 147 tys., 
601-381-640

DYPLOMOWANA
pielęgniarka poszukuje pracy,

505-777-068

PRZYJMĘ na etat sprzątaczki 
w liceum, 22 643-10-77

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

ZATRUDNIMY kelnerów,
kucharzy z doświadczeniem lub do
przyuczenia, 602-624-733

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

MAZURY 
7 dni od 540 zł 

z wyżywieniem, 
jezioro, las, kameralnie. 

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

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DACHY papą, 725-229-079
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTEROWY SERWIS, 
608-221-727

KOMPUTERY
pogotowie, ul. Na Uboczu 3,

tel. 22 894-46-67, 
602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259

MALOWANIE szpachlowanie,
722-920-650

MYCIE OKIEN, 505-400-270

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

NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65, 501-156-079

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, itp., 22 644-52-59,
501-122-888

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

ROLETY, itp., Makaruk, 
501-132-233

ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

STOLARSKIE, naprawy, 
606-126-099

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

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

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

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

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

WYKOŃCZENIA, remonty,
naprawy. Fachowo, duże
doświadczenie, 692-352-356

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
22 757-20-19

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313

PROMOCJA BIOPTRON, 
tel. 508-194-041, 
www.zepter-bioptron.pl
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Co i kto
Ursynów

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. SStt.. KKoossttkkii PPoottoocckkiieeggoo 1111

6 4 2  6 0  0 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

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

OdrOdr obinę trobinę tr udnieudnie jszjsz e...e...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje MMiicchhaalliinnaa BBaarraańńsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

W Galerii U trwa wystawa
malarstwa „Proces między for-
mą a treścią ” autorstwa Jana
Brodziaka.

1122..0044,, gg.. 1100 - Warsztaty pla-
styczne dla dorosłych - rysu-
nek modela człowieka. Udział
bezpłatny po uprzedniej rezer-
wacji.

2255..0044,, gg.. 1199 - Wieczór autorski
Wojtka Dąbrowskiego „10 lat:
MKWD, w Unii, w Passie”. Wstęp
wolny po uprzedniej rezerwacji.

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 ((UUrrssyynnóóww)) 

0022-778855 WWaarrsszzaawwaa
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

SSoobboottaa,, 1122 kkwwiieettnniiaa ii nniieeddzziiee-
llaa,, 1133 kkwwiieettnniiaa,, 1166..0000:: Teatr Za
Daleki w Domu Sztuki zaprasza
na premierowe wystawienia
spektaklu dla dzieci od lat 8 p.t.
„Tytus, Romek i Atomek czyli jak
zostać artystą”, opartego na ko-
miksie H.J. Chmielewskiego.
Scenariusz i reżyseria: Katarzy-
na Taracińska-Badura. Bilety do
nabycia w kasie Domu Sztuki w
dniu spektaklu od godz. 14.00.

NNiieeddzziieellaa,, 1133 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” zaprasza na rekonstruk-
cję cyfrową filmu Andrzeja Waj-

dy „Polowanie na muchy” Wstęp
wolny.*

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa „Europa w ma-
larstwie Jurija Sulimowa”. 

Wstęp wolny.
*Sfinansowano ze środków

Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii:

Klubu Seniora (ul. Pięciolinii
10, tel. 22 643 02 10)

Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 643 12 82)

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

Galeria Ucznia
Do połowy kwietnia – Patryk

Szwedyc lat 11 - uczeń V kl. S.P.
336 (Małcużyńskiego) wystawa
pt. SAMOCHODY (rysunek, pa-
stele olejne).

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1100..0044 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu „Wielkie odkrycia geo-
graficzne od antyku po XX wiek
i ich następstwa” pt.: „Najwięk-
sze odkrycia w Ameryce Północ-
nej i Południowej, Afryce i Au-
stralii w XIX w.”

1155..0044 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Andrzejem Kochanowskim w
cyklu „Mało znane epizody z hi-
storii Warszawy” pt.: „Wydarze-
nia majowe 1926”.

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

DDoomm KKuullttuurryy KKaaddrr
uull.. GGoottaarrddaa 1166

tteell.. 2222 884433 8888 8811

1111..0044..22001144 rr.. ((ppiiąątteekk)) ggooddzz..
1177..0000 –„Wiosenne Kwiaty Se-
niorów” - wieczór artystyczny
Uczestnicy prezentacji są człon-
kami Stowarzyszenia Kreatywni
50 plus. Zapisy e-mail: in-
fo@dkkadr.waw.pl lub tel. 22
843 88 81. Wstęp wolny

1122..0044..22001144 rr.. ((ssoobboottaa)) ggooddzz..
1133..0000 – Warsztaty dekoracji
świątecznych dla dorosłych.
Opłata 20 zł – materiały wliczo-
ne w cenę warsztatów. Zapisy
przyjmujemy do 10.04.2014 r.
(czwartek) telefonicznie 22 843
88 81 lub e-mail: in-
fo@dkkadr.waw.pl

1122..0044..22001144 rr.. ((ssoobboottaa)) ggooddzz..
1177..0000 – FREE VOCAL ART - I
Spotkania wokalistów w Kadrze
Paweł Tartanus - standardy ame-
rykańskie i polskie przeboje
okresu międzywojennego.

Wstęp wolny, rezerwacja w
sekretariacie DK Kadr e-mail: in-
fo@dkkadr.waw.pl, lub tel. 22
843 88 81.
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W niedzielę 6 kwietnia w Natolińskim Ośrodku Kultury królowała poezja Danuty Wawiłow, autor-
ki literatury dziecięcej, poetki, prozaika. Istniejący na Ursynowie od 20. lat Teatrzyk „Siadaj Pała” za-
prezentował poetyckie przedstawienie „Zaczarowane podwórko” z muzyczną ilustracją Macieja Mor-
guna. Młodzi artyści w wieku 6-10 lat bawili i wzruszali licznie zgromadzoną publiczność, przeka-
zując całą gamę dziecięcych emocji.

„Każde podwórko może być zaczarowane wyobraźnią dzieci, szkoda, że typowych podwórek
jest już coraz mniej...” powiedziała w słowie wstępnym Małgorzata Grzesikowska, reżyser przedsta-
wienia. d o s

Gdzie te podwórka...

KKaabbaarreett ZZAAKKRR
W Domu Kultury

Śródmieście przy ul. Smolnej
9 (tel/fax 22 826 25 86) 14
kwietnia (poniedziałek) o
godzinie 19 w spektaklu
Warszawska Giełda Autorów
– Kabaret ZAKR
wyreżyserowanym i
prowadzonym przez Marka
Majewskiego, prowadzącego
także wieczory autorskie w
ursynowskim Domu Sztuki
wystąpią Małgorzata
Wojciechowska, Wojciech
Dąbrowski, Stanisław Klawe,
Marek Majewski w swojej
osobie, Kuba Sienkiewicz,
Tomasz Szwed i Grzegorz
Walczak. Bilety po 15 zł.

JJaarrmmaarrkk WWiieellkkaannooccnnyy
Wielkanoc za pasem. Warto już teraz pomyśleć o świątecz-

nych potrawach i ozdobach, którymi można przystroić wielka-
nocny stół. 

Palmy, zajączki, koszyczki, kurczaczki, baranki!!!
Wyroby i ozdoby z wikliny, drewna, filcu, masy solnej. Przy-

smaki regionalnej kuchni - pierogi, smalec, kiełbasy, przetwory,
nalewki można kupić na się Jarmarku Wielkanocnym 12 kwiet-
nia (sobota), w godz. 12.00-17.00 w II Ogrodzie Jordanowski,
ul. Odyńca 6 (róg Odyńca/Niepodległości). Można przyjść z ca-
łymi rodzinami.

Podczas jarmarku przewidziano wiele atrakcji, m.in. warsz-
taty dla dzieci.

Inną ciekawą propozycją adresowaną zwłaszcza dla amatorów
książek jest impreza zorganizowana przez Mokotowski Dysku-
syjny Klub Książki w Centrum Łowicka w ramach akcji Warsza-
wa Czyta. Tematem będzie książka „Korekty” Jonathana Fran-
zena. Impreza odbędzie się 12 kwietnia (sobota), godz. 10.00. 

Na obydwa wydarzenia wstęp wolny!
M M
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