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Śmieci jednak po staremu
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Już 60 tysięcy przeciw Pałkiewicz na Sybir...
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N o i masz babo placek! Jak
można było łatwo przewi-
dzieć, ogłoszony przez

władze Warszawy przetarg na
wywóz śmieci, został przez Krajo-
wą Izbę Odwoławczą unieważ-
niony. Cztery prywatne firmy -
zapewne jak najsłuszniej - zaskar-
żyły warunki przetargu, preferu-
jące komunalny zakład, jakim jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczysz-
czania. Izba uznała, że MPO zde-
cydowanie ustępuje konkuren-
tom, jeśli chodzi o nowoczesność
metod przetwarzania odpadów,
a także nie stosuje właściwej hie-
rarchii postępowania ze śmiecio-
wym bogactwem. Poza tym KIO
trafnie wytknęła ratuszowi, iż nie
sporządził precyzyjnie skalkulo-
wanych specyfikacji i nie dał cza-
su na organizacyjne przygotowa-
nie do odbioru śmieci. 

T en samorządowy bałagan
nie bierze się akurat z nicze-
go. To przede wszystkim

skutek grzechu pierworodnego, ja-
kim jest “Ustawa z 1 lipca 2011 i
zmianie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw”. Już sam
tytuł tego ważnego aktu świadczy,
że przygotowali go posłowie-parta-
cze wespół z niedouczonymi praw-
nikami, którzy zamiast mózgów
mają w głowach jedno wielkie
śmietnisko. Zarówno logika praw-
nicza, jak i poprawna polszczyzna
nie dopuszczają bowiem pisania
takich głupot, jak te zawarte w ty-
tule owej ustawy. Partacki prawo-
dawca sejmowy chciał oczywiście
powiedzieć, że obok jednej ustawy
(o utrzymaniu czystości i porząd-
ku...) zmienia również szereg in-
nych ustaw. Tymczasem fraza “o
utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych
ustaw” wskazuje, że chodzi o utrzy-
manie również tych ostatnich (a
nie ich zmianę). Autorzy ustawy
zastosowali tu chyba specyficzną
logikę cenionego skądinąd noblisty
Lecha Wałęsy: jestem za, a nawet
przeciw. Tylko że ta logika budzi
aplauz jedynie z kabaretowego
punktu widzenia. W Sejmie może
być do przyjęcia, jeśli uznamy, iż na
Wiejskiej też funkcjonuje niezły ka-
baret. 

M iejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania akurat nie
ma z kabaretem nic

wspólnego. Wprost przeciwnie. To
wielce zasłużona firma, która za-
częła funkcjonować w roku 1927

pod nazwą Zakład Oczyszczania
Miasta, miała patriotyczne doko-
nania podczas okupacji hitlerow-
skiej i kontynuowała chlubne tra-
dycje po wojnie - już jako MPO. Te-
raz już nie te czasy, że wozy aseni-
zacyjne ciągną konie, ale - jak wy-
kazują konkurenci tego komunal-
nego potentata - jego zaawanso-
wanie we wdrażaniu nowocze-
snych technologii nie jest na war-
szawskim rynku największe. Mimo
to należało się spodziewać, że ko-
rzystając z upoważnienia ustawy,
stołeczny ratusz wybierze właśnie
MPO jako odbiorcę śmieci, stosując
procedurę bezprzetargową (z wol-
nej ręki). Bo czas nagli i już 1 lip-
ca cały ten śmieciowy bałagan trze-
ba wprowadzić w praktyce. Przy
okazji wypada przypomnieć, że
ustawowym obowiązkiem gmin,
w tym potężnej gminy Warszawa,

jest również otwarcie odpowied-
niej liczby miejskich szaletów. A z
tym w stolicy naprawdę krucho,
bo wiele z owych przybytków
pierwszej potrzeby pozamieniano
na restaurację. Jeszcze w czasach
komuny ten kierunek zagospoda-
rowania miasta zapoczątkował
mój serdeczny druh, mistrz olim-
pijski w pchnięciu kulą Władysław
Komar, który u zbiegu Świętokrzy-
skiej i Emilii Plater otworzył knajp-
kę w byłym szalecie zwanym
“szczalnią”. Być może, moda na
taką roszadę ogarnęła stopniowo
całe miasto od momentu, gdy w
okrąglaku po owej szczalni pił
szampana sam Roman Polański
w towarzystwie przyszłej małżon-
ki Emmanuelle Seigner.

W ątpię wszakże, by w sto-
łecznym ratuszu ktoś
chciał 1 lipca wznieść

toast szampański za udatne wpro-
wadzenie w życie ustawy śmiecio-
wej. Zanosi się raczej na stypę, bo
po wyroku KIO pani prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz posta-
nowiła wyrzucić z roboty odpo-
wiedzialnego za przygotowanie
przetargu wiceprezydenta Jaro-
sława Kochaniaka i widząc, że nie
da się ruszyć z realizacją nowej
ustawy śmieciowej z początkiem
lipca, ogłosiła, że do końca roku
odbiór odpadów będzie odbywać
się po staremu. A to oznacza, że w
najpilniejszej obecnie sprawie sto-
łeczny ratusz poniósł już na wstę-
pie klęskę.

P oprzez nową ustawę, Sejm
chciał transplantować na
teren Polski europejski ide-

ał utrzymywania czystości. Tra-
westując Cypriana Kamila Nor-
wida, już na początku lipca bę-
dziemy mogli więc powiedzieć: ide-
ał sięgnął brudu. Czy będzie to za-
legający brud, czy błyskawiczenie
usuwany w stu procentach, prze-
konamy się dopiero w trakcie reali-
zowania ustawy. Można się z gó-
ry spodziewać, że tych upragnio-
nych stu procent nie da się żadną
miarą osiągnąć, jeśli chodzi o wie-
le prywatnych posesji, z których
odpady mają być zabierane tylko
raz na dwa tygodnie. Świadom
tego, że i moja podwarszawska
nieruchomość bardzo z tego po-
wodu ucierpi, udałem się do urzę-
du gminy Piaseczno, by z góry za-
pobiec nieszczęściu. I przekona-

łem się, że dobrze gospodarujący
burmistrz Zdzisław Lis przygoto-
wał się na taką ewentualność.
Uprzejma urzędniczka poprosiła
mnie o złożenie - prócz oficjalnej
deklaracji - dodatkowego poda-
nia, dzięki któremu gmina
uwzględni moje nadzwyczajne po-
trzeby usuwania śmieci. Wątpię
jednak, by na tego rodzaju uprzej-
mości mogli liczyć mieszkańcy
Warszawy, bo spełnianie dodat-
kowych życzeń właścicieli nieru-
chomości przerosłoby możliwości
tej ogromnej gminy. 

I nnym problemem jest zaku-
pienie odpowiednich pojemni-
ków na odpady, zwłaszcza te

selekcjonowane. Komunalizując
śmieciowy majątek, zmusza się jed-
nocześnie obywateli, żeby sami ga-
niali za tymi pojemnikami. Gminy
nie tylko nie informują, gdzie te

pojemniki można kupić, ale nie
dbają także o to, czy tego sprzętu
wystarczy. 

W prowadzanie w życie
ustawy śmieciowej jest z
całą pewnością zbyt po-

spieszne. W całym tym zamiesza-
niu nikt zaś nawet nie próbuje od-
powiedzieć na podstawowe pyta-
nie: czy w sytuacji, gdy gminny od-
biór odpadów okaże się niewystar-
czający, właściciel nieruchomości
będzie mógł usunąć śmieci na wła-
sną rękę, czy też będzie musiał żyć
w smrodzie i czekać cierpliwie, aż
go odwiedzi komunalna śmieciar-
ka. Śmierdzieć, czy łamać prawo -
oto jest pytanie.

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

RYS. PETRO/AUGUST
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Uwaga!!!
SSzzcczzeeppiieenniiaa pprrzzeecciiww wwśścciieekklliiźźnniiee lliissóóww wwoollnnoo żżyyjjąąccyycchh

Informujemy, że w dniach 3-15 maja br. w terenie województwa mazowieckiego będzie odbywała się wiosenna akcja ochronnych
szczepień przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących. Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z załączonymi komunikatem i infor-
macjami w celu zachowania jak najdalej idących środków ostrożności.

Akcja ta przeprowadzona będzie na podstawie §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004
r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wście-
kliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) oraz w związku z zarządzaniem nr 6 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia
18 kwietnia 2008 r.

NNaa UUrrssyynnoowwiiee aakkccjjaa sszzcczzeeppiieenniiaa lliissóóww ooddbbyywwaa ssiięę pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm nnaa tteerreenniiee LLaassuu KKaabbaacckkiieeggoo oorraazz oobbsszzaarraacchh pprrzzyylleeggłłyycchh,, wwiięęcc
wwsszzyyssttkkiiee oossoobbyy uuddaajjąąccee ssiięę ww ttee mmiieejjssccaa,, ww ttyymm zzee zzwwiieerrzzęęttaammii ddoommoowwyymmii,, ppoowwiinnnnyy zzaacchhoowwaaćć sszzcczzeeggóóllnnąą oossttrroożżnnoośśćć..

WWsskkaazzóówwkkii ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww tteerreennóóww oobbjjęęttyycchh sszzcczzeeppiieenniieemm

Nie wolno dotykać oraz podnosić przynęt ze szczepionką!!!
Lis podejmie tylko taką szczepionkę, która nie posiada zapachu człowieka. Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje,

że nie zostanie ona podjęta przez lisa.
Szczepionka wywołuje działanie uodporniające tylko u lisów i nie jest stosowana wobec innych zwierząt dzikich, domowych i go-

spodarskich. W przypadku zetknięcia się zwierzęcia ze szczepionką, fakt ten należy zgłosić do lekarza weterynarii w najbliższej lecz-
nicy dla zwierząt. Przez 2 tygodnie po wyłożeniu szczepionki psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych po-
mieszczeniach. Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.
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Jacek Pałkiewicz w dżungli miasta i w syberyjskiej tajdze

Sławny podróżnik wciąż w biegu

Odkrywca rzeczywistych
źródeł Amazonki robi wię-
cej dla Polski niż dziesię-
ciu nadzwyczajnych i peł-
nomocnych ambasado-
rów. Wkrótce rusza szla-
kiem dawnych polskich
badaczy Syberii.

Tak naprawdę Pałkiewicza
można śmiało tytułować naszym
ambasadorem nadzwyczajnym i
pełnomocnym, nie żądając ja-
kichkolwiek listów uwierzytel-
niających. W jego wypadku nie
na owe listy trzeba się powoły-
wać, tylko na rekordowo długą
listę wypraw w ciekawe, najczę-
ściej skrajnie niebezpieczne al-
bo dotychczas nieodkryte zakąt-
ki świata. Od czasu, gdy w 1975
roku przepłynął samotnie szalu-
pą Atlantyk, dodaje kolejne dia-
menty do swojej korony nie-
ustraszonego podróżnika: albo
się przedzierając na słoniach
przez dżunglę w Wietnamie, al-
bo odkrywając ukryte przed cy-
wilizacją plemię na Borneo, albo
pracując w kopalni diamentów
w Sierra Leone, albo docierając
do bieguna zimna w Jakucji lub
też wspinając się ze świętej pa-
mięci Jerzym Kukuczką na An-
napurnę. 

Ten niespokojny duch jest
obieżyświatem w najlepszym te-
go słowa znaczeniu. A świat nie
ma dla niego granic, bo Pałkiewi-
czowi nie oprą się żadne szlaba-
ny. Ponad wszystko Jacek kocha
swobodę, co może wynika z te-
go, że urodził się (w roku 1942)
w hitlerowskim obozie pracy
przymusowej. Wyjechawszy w
1972 roku z Polski na stałe, po-
wracał na łono ojczyzny w naj-
różniejszych rolach: promotora
karate, ojca opatrznościowego
polskich żeglarzy, dziennikarza
sportowego, a także filantropa,
który w stanie wojennym zwoził
biedującym rodakom całe cięża-
rówki wspaniałych darów, zbie-
ranych od przyjaciół we Wło-
szech. Nigdy nie zapomnę, jak
pomagałem Jackowi w rozpro-
wadzaniu owych dobrości za po-
średnictwem sekretarza episko-
patu, arcybiskupa Bronisława
Dąbrowskiego. 

Jacek był pierwszym dzienni-
karzem, który w 1978 przedsta-
wił nowo obranego papieża Ja-
na Pawła II – „od kuchni”, do-
starczając światowym agencjom

opatrzone zdjęciami informacje
o górskich wycieczkach byłego
biskupa krakowskiego, jego nar-
ciarskich zjazdach i podróżach
kajakiem. Jako pierwszy dzien-
nikarz zachodni opisał też – jesz-
cze w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku – zniszczoną w
następstwie brutalnej sowieckiej
eksploatacji Syberię.

Jest jednym z niewielu Pola-
ków chlubiących się członko-
stwem Królewskiego Towarzy-
stwa Geograficznego w Londy-
nie. Za odkrycie rzeczywistych
źródeł Amazonki został szcze-
gólnie uhonorowany przez rząd
Peru. Na górze Quehuisha po-
stawiono pamiątkowy obelisk z
napisem informującym o doko-
naniu kierowanej przez Pałkie-
wicza wyprawy polsko-włosko-
-rosyjsko-peruwiańskiej. 

W lutym sławny podróżnik
odebrał medal honorowy, nada-
ny przez Towarzystwo Geogra-
ficzne w Limie. 

– Był to dla mnie szczególnie
wzruszający moment, bowiem
uroczystość odbyła się w Kon-
gresie Republiki z udziałem am-
basadorów Rosji i Włoch – opo-
wiada Pałkiewicz. – Trochę mi
było głupio, że w takim momen-
cie nie pojawiła się ambasador
RP Izabela Matusz. Na szczęście
tamci dwaj ambasadorzy potrak-
towali mnie z wielką serdeczno-
ścią. Włoski zaprosił do siebie na
kawę, a rosyjski na bardzo wy-
stawny obiad i na dodatek za-
mieścił na oficjalnej stronie inter-
netowej ministerstwa spraw za-
granicznych Rosji obszerną in-
formację o mojej wyprawie – do-
daje nie bez satysfakcji człowiek,
dla którego Włochy stały się od
lat siedemdziesiątych drugą oj-
czyzną, ale który dobijając sie-
demdziesiątki postanowił osiąść
na powrót w Polsce i przepro-
wadził się z uroczego Bassano
del Grappa na warszawski Żoli-
borz. Tam właśnie – wraz z uro-
czą małżonką Lindą – podejmo-
wał kolacją samego prezydenta
Rzeczypospolitej Bronisława Ko-
morowskiego, który przybył na
to spotkanie z żoną i synem. Pre-
zydent jest wielkim fanem eks-
ploracyjnych poczynań Pałkie-
wicza i nawet w czasie, gdy peł-
nił jeszcze funkcję marszałka Sej-
mu, sam chciał zabrać się z nim
na Syberię, ale gdy objął najwyż-

szy urząd w państwie, zabrakło
już na to czasu. A warto pamię-
tać, że Bronisław Komorowski
wspierał z entuzjazmem kiero-
waną przez Jacka akcję promo-
cyjną „Mazury – cud natury”. 

Nie od rzeczy będzie przypo-
mnieć, że mający zadziwiające

uzdolnienia dyplomatyczne Pał-
kiewicz potrafił w latach osiem-
dziesiątych przedrzeć się z
Włoch przez żelazną kurtynę do
Polski, żeby – znowu jako pierw-
szy dziennikarz zachodni – prze-
prowadzić wywiad z inwigilo-
wanym ustawicznie przez Służ-

bę Bezpieczeństwa Lechem Wa-
łęsą. Jednocześnie umiał sobie
zjednać inne główne postaci ów-
czesnego politycznego drama-
tu: generała Wojciecha Jaruzel-
skiego i prymasa Józefa Glempa.
Obaj byli gośćmi w domu pań-
stwa Pałkiewiczów w Bassano,
gdzie swego czasu zawitał także
sławny piłkarz Zbigniew Boniek,
naówczas wielka sława Juven-
tusu Turyn. 

Dokonania Pałkiewicza wzbu-
dziły zainteresowanie nawet w
Chinach. Stąd niedawne spotka-
nie autorskie, jakie Jacek – jako
autor kilkudziesięciu książek po-
dróżniczych – odbył w Szanghaju. 

– Byłem wprost zaszokowa-
ny, widząc, że na spotkaniu po-
jawili się przedstawiciele aż 23
narodowości, a na koniec otrzy-
małem propozycję wydaniu kil-
ku moich pozycji przetłumaczo-
nych na język chiński – śmieje
się ktoś, komu nawet sam Thor
Heyerdahl mógłby najwyżej bu-
ty czyścić.. 

W Warszawie zorganizowano
niedawno promocję najnowsze-
go wydania napisanej przez Pał-
kiewicza książki „Dżungla mia-
sta” (wydawnictwo ZYSK I S-
KA), będącej praktycznym po-
radnikiem, jak się zachować w
sytuacjach ekstremalnych. Wie-
le lat temu Jacek prowadził we
Włoszech szkołę przetrwania,
czyniącą z miejskich maminsyn-
ków prawdziwych twardzieli.
Pałkiewicz nadawał się na profe-
sora survivalu jak mało kto, bo
przecież miał za sobą wędrówki
przez Saharę, sprawdzian przy
50-stopniowych mrozach Sybe-
rii, jazdy saniami zaprzężonymi
w renifery i samotne żeglowa-
nie w łupince przez oceany. Nic
dziwnego, że angażowano go do
szkolenia komandosów Izraela i
kosmonautów ZSRR. 

– Przeżyłem mnóstwo ekstre-
malnych sytuacji w warunkach
kompletnej dziczy, bezkresu
mórz, czy też w piaskach pusty-
ni, a także po aresztowaniu przez
władze niemieckiej Republiki De-
mokratycznej, ale powiem szcze-
rze, że w najbardziej niebezpiecz-
nych sytuacjach znalazłem się
przebywając po prostu w mie-
ście. Stąd tytuł mojej książki „W
dżungli miasta” – podkreśla czło-
wiek, który omal nie został żyw-
cem zjedzony na Borneo. 

Zdaniem Jacka, w cywiliza-
cyjnym zapędzie nie zauważa-
my na ogół, w jak wielkim stop-
niu zaczynamy podlegać elek-
tronicznej inwigilacji. „Prywat-
ność osobista nie istnieje. Wszę-
dobylskie szpiegowanie stało się
rzeczywistością” – czytamy w
książce, przypominającej, że nie
tylko telefony komórkowe i pocz-
ta elektroniczna odkrywają sfe-
rę naszej prywatności. W jesz-
cze większym stopniu czynią to
bowiem coraz modniejsze ser-
wisy społecznościowe: Twitter,
Facebook, Allegro...

Najbliższa wyprawa, jaka cze-
ka Pałkiewicza, wiedzie tropa-
mi rodaków, którzy zostali ze-
słani w XIX wieku przez cara na
Sybir i wykorzystali tę okolicz-
ność, żeby dokonać szeregu od-
kryć. Jacek podąży śladem bada-
czy Bajkału: Aleksandra Czeka-
nowskiego, Jana Czerskiego, Be-
nedykta Dybowskiego. Wedle
oceny Pałkiewicza, co czwarty
Sybirak ma polskie korzenie, a
zasługi naszych dziewiętnasto-
wiecznych zesłańców w eksplo-
rowaniu i zagospodarowywaniu
Syberii są wprost nieocenione. 

Tegoroczna wyprawa powie-
dzie przez Irkuck, Kamczatkę i
Wyspy Komandorskie. Honoro-
wy patronat ze strony polskiej
sprawują nad nią Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz ambasador RP w Fe-
deracji Rosyjskiej – Wojciech Za-
jączkowski. Ze strony rosyjskiej
natomiast – ambasador FR w
Polsce Aleksander Aleksiejew. 

Ten ostatni stwierdził w oficjal-
nym piśmie popierającym wypra-
wę: „Jestem przekonany, iż takie
wydarzenia przyczyniają się do
wzmocnienia przestrzeni nauko-
wej oraz stanowią kolejny krok
w rozwoju ściślejszych stosunków
między naszymi narodami”. Taką
ocenę dokonań Pałkiewicza po-
dzielał też papież Benedykt XVI,
który za wybitny dorobek w pro-
mocji człowieka i zasługi charyta-
tywne odznaczył Jacka krzyżem
Pro Ecclesia et Pontifice.

Po powrocie ze swojej kolejnej
syberiady Pałkiewicz uda się po-
nownie do Nowej Gwinei, by tym
razem eksplorować tę jej część,
która nosi nazwę Papua Zachod-
nia. A po drodze zapewne odwie-
dzi młodszego syna w Chinach.

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

Prezydent u Pałkiewicza

Najnowsza książka
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W a r s z a w a ,  d n i a  3 1  m a j a  2 0 1 3  r.
R e d a k t o r  N a c z e l n y  M a c i e j  P e t r u c z e n k o

P A S S A  Ty g o d n i k  S ą s i a d ó w
u l .  L a c h m a n a  4

0 2 - 7 8 6  W a r s z a w a

WNIOSEK O SPROSTOWANIE 
ARTYKUŁU PRASOWEGO

Na mocy art. 31a oraz art. 32 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo pra-
sowe wnoszę o publikację sprostowania artykułu prasowego z dnia 22 maja 2013 r. pn.
„Zbiorowy pozew ze skandalem w tle”, którego autorem jest Pan Tadeusz Porębski.

Jako obecny sekretarz Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” informuję, że ww. arty-
kuł zawiera informacje nieprawdziwe i niepoparte żadnymi dowodami, a przy tym go-
dzi w moje dobra osobiste.

O jakości tego artykułu świadczy zdanie „Niestety wniosek w tej sprawie wniesiony
w lutym przez trzy osoby, w tym przez sekretarz rady nadzorczej, pozostały bez echa”,
które zawiera trzy nieprawdziwe stwierdzenia.

Żądam zatem zamieszczenia w ustawowym terminie sprostowania zarówno w pu-
blikowanym tygodniku jak i jego elektronicznej formie o następującej treści:

„W treści artykułu autorstwa Pana Tadeusz Porębskiego z dnia 22 maja 2013 r. pn.
„Zbiorowy pozew ze skandalem w tle” pojawiły się nieprawdziwe informacje.

Nieprawdą jest, że sekretarz Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” podpisała wraz z
dwiema osobami wniosek wzywający trzech członków Rady do zrzeczenia się człon-
kostwa w Radzie Nadzorczej. Wniosek taki został podpisany tylko przez jedną osobę,
członka SM i złożony na ręce sekretarz Rady Nadzorczej na jednym z posiedzeń Rady
Nadzorczej.

Nie jest również prawdą, że złożony wniosek pozostał „bez echa”. Swoje stanowiska
do tego wniosku przedstawili na jednym z posiedzeń Rady Nadzorczej wszyscy człon-
kowie Rady, którzy są uczestnikami pozwu zbiorowego. Przedstawiono również opi-
nię prawną w tej sprawie”.

Odmowa publikacji sprostowania lub opublikowanie sprostowania z przekroczeniem
ustawowego terminu będzie skutkowało wniesieniem stosownego powództwa na pod-
stawie art. 39 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Z  p o w a ż a n i e m
L u c y n a  K o ł n i e r z a k

DDoocchhooddzząą nnaass ssłłuucchhyy,, żżee zzaammiieerrzzaacciiee PPaańńssttwwoo zznnaa-
lleeźźćć ssiięę ww KKssiięęddzzee RReekkoorrddóóww GGuuiinnnneessssaa.. JJaakkoo
ppeełłnnoommooccnniikk WWaarrsszzaawwsskkiieejj WWssppóóllnnoottyy SSaammoorrzząąddoowweejj
ddss.. rreeffeerreenndduumm pprrzzeeddssttaawwii nnaamm PPaann kkoonnkkrreettnnee lliicczzbbyy..

To mieszkańcy Warszawy mają zamiar pobić pe-
wien rekord. Rekord w ilości zebranych podpisów
za odwołaniem prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.
A mówiąc poważnie, to oczywiście z punktu widze-
nia miasta smutna rzecz, że rządzący prezydent do-
prowadza do sytuacji, w której znacząca grupa miesz-
kańców bez względu na preferencje polityczne chce
jego odwołania. Nasza akcja to jedynie sformalizowa-
ne umożliwienie wyrażenia opinii przez warszawia-
ków. Do tego, by referendum się odbyło, potrzeba
około 135.000 podpisów osób będących w warszaw-
skim spisie wyborców. Po 2 tygodniach mamy już
60.000, a cała akcja trwa 60 dni. Patrzymy zatem
optymistycznie na rozwój wypadków. Oprócz człon-
ków Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej ten wy-
nik to zasługa wolontariuszy, którzy tłumnie wspie-
rają naszą akcję. Bez nich rozmach byłby zdecydowa-
nie mniejszy. 

PPrrzzeejjaawwiiaacciiee PPaańńssttwwoo dduużżąą aakkttyywwnnoośśćć ww ssiieeccii.. CCzzyy
jjeesstt ttoo eeffeekktt ssttoossuunnkkoowwoo mmłłooddeeggoo wwiieekkuu wwaasszzyycchh aakk-
ttyywwiissttóóww??

Internet w dzisiejszych czasach to jedna z podstawo-
wych dróg komunikacji, nic zatem dziwnego, że korzy-
stamy z niego w celu dotarcia do mieszkańców Warsza-
wy. Zarówno nasza strona wws.org.pl, jak i fanpage na
Facebook’u aktualizowane są na bieżąco. Nie jest to
jednak jedyna forma kontaktu z mieszkańcami. Bardzo
ważną jest tradycyjna bezpośrednia rozmowa. Wtedy
można wymienić poglądy, odpowiedzieć na pytania
lub rozwiać wątpliwości. Ten typ kontaktu jest szczegól-
nie ważny dla osób starszych.

Jeżeli chodzi o nasze środowisko, to jest ono różno-
rodne - od młodzieży licealnej i studenckiej po osoby w
wieku dojrzałym. Cechą dominującą jest ogromne do-
świadczenie samorządowe, znajomość naszego miasta
i jego problemów, ale przede wszystkim ukierunko-
wanie na jego zmianę na lepsze.

MMaacciiee rróóżżnnee ppoogglląąddyy ppoolliittyycczznnee,, ccoo wwiięęcc wwaass łłąącczzyy??
To prawda, różnimy się z Piotrem Guziałem diame-

tralnie, jeżeli chodzi o poglądy polityczne czy wyzna-
wane idee. On jest lewicowcem, ja mam poglądy pra-
wicowe. Obaj też działaliśmy w różnych politycznych
gremiach. Łączy nas to, że parafrazując Marszałka Pił-
sudskiego, wysiedliśmy na przystanku „samorządność”.

Dlatego teraz połączyliśmy siły, by zdjąć z Warszawy
krępujące ją więzy upolitycznienia. Doskonałym, choć
negatywnym dla Warszawy przykładem są rządy Pani
Prezydent, dla której głównym drogowskazem są słup-
ki sondażowe i partyjny PR. Nasze miasto może być ta-
kim jak Wrocław, Gdynia czy Kraków, gdzie najważniej-
szy jest interes lokalnej społeczności, a nie interes par-
tyjny. Chcemy, by Warszawa zarządzana była przez
samorządowców, ludzi oddanych miastu, kochających
go i niezależnych od partyjnych central. I choć będzie
to wymagało od nas ogromu pracy, jestem przekonany,
że się uda.

R o z m a w i a ł  R y s z a r d  K o c h a n

Marek Makuch o rekordach akcji w sprawie referendum

Połączenie wody z ogniem
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Zjadłam mrowisko...
czyli kopiec kruchego faworkowego ciasta, polany miodem, bogato obsypany
wiórkami i rodzynkami. Po prostu pycha i raj w gębie.

Wczoraj na Stokłosach przy
Pasażu Ursynowskim stoły ugi-
nały się pod ciężarem smakoły-
ków z Podlasia. Burmistrz Ursy-
nowa Piotr Guział oraz Urząd
Marszałkowski Województwa
Podlaskiego patronowali zor-
ganizowanej przez restaurację
„Szlachecka” imprezie „Dni
Podlasia” promującej polskie
produkty regionalne.

Kilka firm z Podlasia uraczy-
ło swoimi produktami licznie
przybyłych ursynowian.

Z Zakładu Przemysłu Mię-
snego „Europa” pochodziły
smakowite wędzonki domowe
– szynki, polędwice, boczek,
salceson i kiszkę chłopską. O
ile nazwa firmy brzmi bardzo
europejsko, o tyle hodowla
trzody i sposób produkcji wę-
dlin pozostaje iście polski.
Zwierzęta pochodzą z hodow-
li z okolic Rajgrodu, karmione
są paszą z parownika. 

Bogactwo rodzajów miodów
zaprezentowało Gospodarstwo
Pasieczne „Bartnik Sokólski” z
okolic Sokółki. Gospodarstwo
posiada ok. 30 pasiek w czy-
stych ekologicznie rejonach
Podlasia. 

Firma „Dary Natury” działa
w branży zielarskiej oraz zdro-
wej żywności. Ich produkty to
zioła i mieszanki ziołowe, her-
baty ziołowe i owocowe, przy-
prawy i oleje m.in. z czarnuszki
i ostropestu. 

Gospodarstwo rodzinne
Gremza słynie z produkcji
“Swojskiego” sera korycińskie-
go nie tylko w wersji klasycznej,
ale i z dodatkami - m.in. z
czosnkiem, ziołami prowansal-
skimi, bazylią, lubczykiem, ore-
gano, czarnuszką, kminkiem,
płatkami słodkiej papryki czy
pieprzem kolorowym. 

Historia serów korycińskich
sięga czasów Potopu Szwedz-

kiego. To w tym okresie w Ko-
rycinie i okolicach osiedlili się
Szwajcarzy i nauczyli miejsco-
wą ludność wyrobu serów.
Musieli przekazać wszystkie
tajemnice, bo sery korycińskie
to doskonałość smaku sama
w sobie.

Wspomniane wcześniej mro-
wisko to tradycyjny podlaski
produkt z Cukierni Andraka z
Suchowoli. 

Firma wystąpiła na „Dniach
Podlasia” również z innymi wy-
robami m.in. sękaczami, kru-
chymi domowymi ciastkami.

Olbrzymim zainteresowa-
niem cieszył się, uwarzony w
wielkim garze kapuśniak,
ugotowany wg starej podla-
skiej receptury. 

„Dni Podlasia” potrwają jesz-
cze do 6 czerwca. 

Organizatorzy planują kolej-
ne prezentacje innych regio-
nów Polski. r o . a n .
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Co? Gdzie? Kiedy?
Tradycyjnie, już po raz osiemnasty, Ursynów obchodzi swoje święto - Dni Ursynowa - wielki rodzinny pik-

nik z miasteczkiem promocyjnym oraz programem artystycznym na dwóch scenach. Rokrocznie gromadzi on
pod Kopą Cwila wielotysięczną publiczność. W tym roku spotykamy się pod hasłem Dni Ursynowa 2013 w ra-
mach trasy Złote Przeboje Na Wakacjach. Podczas tegorocznej imprezy zaprezentujemy dorobek lokalnych ar-
tystów, naszych domów kultury, organizacji pozarządowych, osiągnięcia sportowe i artystyczne dzieci i mło-
dzieży z naszych ursynowskich przedszkoli i szkół. A wieczorem powitamy gwiazdy Dni Ursynowa.

NNaa MMAAŁŁEEJJ SSCCEENNIIEE,, w godz. 11.00 – 16.00, gdzie gospodarzami będą aktorzy Aleksandra Kostka i Piotr Dzię-
cielski, na najmłodszych przez 5 godzin czeka szereg rozrywek:

- 1111..0000 blok występów przygotowanych przez placówki przedszkolne: dzieci zaprezentują swoje umiejętno-
ści taneczne i wokalne w piosenkach „Tango Warszawo” czy „Wiosna”, 

- 1122..0000 występ wesołych klaunów Lippy and Messy, znanych z popularnego programu edukacyjnego TVP,
- 1122..2200 blok występów przygotowanych przez Szkoły Podstawowe: uczniowie zaprezentują m.in. swoje

umiejętności sceniczne w przedstawieniu „Noc w drukarni” oraz taneczne w wykonaniu zespołów „Hand to
Hand”, „Konta I” i „Konra XL”,

- 1144..4400 blok występów przygotowanych przez Gimnazja: koło teatralne przedstawi fragment komedii H. Sien-
kiewicz „Zagłoba swatem”, a zespół „Sixteen” wykona taniec nowoczesny,

- 1155..2255 pokazy tańca w wykonaniu ursynowskich zespołów: „Ursyn Dance”, Kabaty Dance Studio oraz Re-
wia Tańca SGGW,

- 1155..4400 występ zespołu Still Thinkin’, stworzonego przez ursynowskich gimnazjalistów. Chłopaki w 2012 r.
dostali się do castingu jurorskiego Must Be the Music – Tylko Muzyka, a w kwietniu br. nagrali pierwszą płytę.

NNaa DDUUŻŻEEJJ SSCCEENNIIEE,, w godz. 16.00 – 23.00, gospodarze Zygmunt Chajzer oraz Jarek Budnik zaproszą na sce-
nę gwiazdy:

- 1166..3300 MMAARRIINNĘĘ - gwiazdę nowego pokolenia, szczególnie gorąco przyjmowaną przez najmłodszych odbior-
ców. Wokalistka i kompozytorka zaśpiewa utwory ze swojej debiutanckiej płyty „Hard Beat”,

- 1188..3300 nnaasszzyycchh ssąąssiiaaddóóww zz UUrrssyynnoowwaa FFIISSZZAA ii EEMMAADDEE,, którzy prezentując kawałki z nowego albumu „Zwie-
rzę bez nogi” zabiorą was w podróż do czasów kiedy hip-hop święcił swoje triumfy na międzynarodowej are-
nie,

- 1199..4455 jjeeddnnąą zz nnaajjppooppuullaarrnniieejjsszzyycchh ppoollsskkiicchh wwookkaalliisstteekk rroocckkoowwyycchh UURRSSZZUULLĘĘ.. Przygotujcie się na rockowe,
energetyczne przedstawienie, połączone z lirycznym klimatem takich przebojów jak: „Na sen”, “Konik na bie-
gunach”, “Malinowy król”, “Biała droga” i wiele innych,

- 2211..0000 zzeessppóółł-lleeggeennddęę,, cczzyyllii KKUULLTT - zdobywcę „Diamentowej Płyty”, grający nieprzerwanie od 31 lat zespół
muzyczny z charakterystycznym, rozpoznawalnym brzmieniem klawiszy i instrumentów dętych, a także gło-
sem i antysystemowymi tekstami wokalisty Kazika Staszewskiego. 

Na scenie pojawią się również ekspresyjne tancerki z grupy Cue Music oraz wielu ciekawych gości. 
- ookkoołłoo 2222..3300 - wielki finał imprezy - POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
Koncertom będą towarzyszyły liczne atrakcje – STREFY TEMATYCZNE, które w tym roku zajmą rekordową

powierzchnię terenu pod Kopą Cwila:
- ww SSttrreeffiiee „„SSmmaakkii LLaattaa”” stanie specjalne, mobilne stanowisko kulinarne PRYMAT, w którym mistrzem cere-

monii będzie znany kucharz i autor książek kulinarnych Robert Sowa. Nic nie zastąpi skwierczenia mięsa na
patelni i nic tak skutecznie nie zachęci do zatrzymania się przy stanowisku promocyjnym, jak unoszący się za-
pach gotujących się potraw, a potem możliwość ich spróbowania. Nie wszystko da się opowiedzieć, czasami le-
piej więc to pokazać i tak właśnie będzie w strefie „Smaki Lata”,

- ww SStteeffiiee RRaaddiiaa ZZłłoottee PPrrzzeebboojjee,, zorganizowanej w ramach letniej trasy Radia Złote Przeboje na Wakacjach,
pojawi się plenerowe studio radiowe, z którego na żywo nadawane będą relacje z imprezy. Każdy będzie mógł
zobaczyć jak wygląda praca dziennikarzy radiowych, jak przeprowadza się wywiady emitowane na antenie oraz
dowiedzieć się tego wszystkiego czego nie widać w radio, a faktycznie tam się dzieje. Ponadto będzie możli-
wość wzięcia udziału w specjalnych, radiowych konkursach,

- ww SSttrreeffiiee RReekkrreeaaccyyjjnneejj (czynna 11.00 - 20.00) najmłodsi uczestnicy Dni Ursynowa będą mogli wyszaleć się
w atrakcyjnych, ale bezpiecznych warunkach. Organizatorzy przygotowali m.in.: plac zabaw dla dzieci, zjeż-
dżalnie, dmuchańce, pokazy giga baniek mydlanych, malowanie buziek, eurobungee, ścianka wspinaczkowa,
basen z piłeczkami, prezentacje footballu amerykańskiego i wiele innych atrakcji,

- ww SSttrreeffiiee UUrrssyynnoowwsskkiieejj swoją ofertę zaprezentują instytucje i organizacje związane z dzielnicą: bezpłatne
badania w namiocie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, uczta inte-
lektualna przygotowana przez Bibliotekę Publiczną im. Juliana Ursyna Niemcewicza, porady dla starszych i za-
bawy dla młodszych w stoisku ursynowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, rekreacja ruchowa w namiocie Ur-
synowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, warsztaty rodzinne przygotowane przez Dziecięcą Akademię Przed-
siębiorczości przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Swoje stoiska przygotują: organizacje pozarządowe sku-
pione w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, stowarzyszenie EKON, ursynowski ultrakolarz Remek Siu-
dziński, Totalizator Sportowy promujący Tor Służewiec. Będzie można również podyskutować o sprawach dziel-
nicy z ursynowskimi radnymi.

Na stoisku promocyjnym Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz na dużej scenie w godz. 16.00 - 18.00 będzie moż-
na spotkać się z red. MACIEJEM MAZUREM. Na spotkanie zapraszamy wszystkich miłośników Ursynowa
oraz jego fanów.

Organizatorem Dni Ursynowa 2013 jest Urząd Dzielnicy Ursynów. Partnerem strategicznym Dni Ursynowa 2013
jest Radio Złote Przeboje, a samo wydarzenie inauguruje trasę Złote Przeboje na Wakacjach. Realizacją Dni Ursy-
nowa 2013 zajmuje się Stołeczna Estrada.

WW nnaajjbblliiżżsszząą ssoobboottęę jjuużż ppoo rraazz 1188.. ooddbbęę-
ddąą ssiięę DDnnii UUrrssyynnoowwaa.. CCzzeeggoo mmoożżeemmyy ssiięę
ssppooddzziieewwaaćć ww ttyymm rrookkuu??

Dni Ursynowa osiągnęły pełnoletniość.
To najważniejsze wydarzenie plenerowe or-
ganizowane corocznie przez Urząd Dzielni-
cy Ursynów. Po zeszłorocznych dwudnio-
wych obchodach 35-lecia dzielnicy w tym
roku, po tym jak Rada Warszawy z inspira-
cji jednego z ursynowskich radnych PO istot-
nie obniżyła budżet Ursynowa na wydarze-
nia kulturalne, wracamy do jednodniowej
formuły Dni Ursynowa, ale za to pełnej
atrakcji i kilku nowości. Po raz pierwszy za-
grają aż 4 zespoły. W tym roku także po raz
pierwszy Dni Ursynowa odbywają się we
współpracy m.in. z Radiem Złote Przeboje i
będą inaugurować wakacyjną trasę „Złote
Przeboje na Wakacjach”

ZZaatteemm ppoo kkoolleeii.. JJaakk ggwwiiaazzddaa zzaaśśppiieewwaa
ppoodd KKooppąą CCwwiillaa??

Podczas koncertu na dużej scenie, który
rozpocznie się ok. godz. 16:30, wystąpią:
Marina – gwiazda nowego pokolenia, szcze-
gólnie gorąco przyjmowaną przez najmłod-
szych odbiorców, nasi sąsiedzi z Ursynowa
bracia Waglewscy, czyli Fisz i Emade, następ-
nie jedna z najpopularniejszych polskich
wokalistek rockowych Urszula. W finale na
scenie pojawi Kult, którego nie trzeba niko-
mu przedstawiać. Imprezę poprowadzą Zyg-
munt Chajzer oraz Jarek Budnik. Po koncer-
cie na dużej scenie będziemy świadkami
pokazu sztucznych ogni. Po raz pierwszy
ognie będą wystrzeliwane nie zza Kopy Cwi-
la, lecz z jednego z jej trzech szczytów

CCoo bbęęddzziiee ddzziiaałłoo ssiięę wwcczzeeśśnniieejj??
Od godziny 11 zapraszamy na występy na

małej scenie, gdzie aktorzy Aleksandra Kost-
ka i Piotr Dzięcielski będą zabawiać naj-
młodszych uczestników Dni Ursynowa. Wy-
stąpią wesołe klauny Lippy and Messy zna-
ne z TVP. Zobaczymy pokazy tańca w wyko-
naniu ursynowskich zespołów. Swoje umie-
jętności sceniczne zaprezentują dzieci i
uczniowie z przedszkoli i szkół z terenu
dzielnicy. W finale małej sceny wystąpi ze-
spół Still Thinkin’, stworzony przez ursy-
nowskich gimnazjalistów, którzy w 2012 r.
dostali się do castingu jurorskiego Must Be
the Music – Tylko Muzyka, a w kwietniu br.
wydali debiutancką płytę. 

CCzzyy ppllaannuujjeecciiee tteeżż ttrraaddyyccyyjjnniiee oobblleeggaannee
mmiiaasstteecczzkkoo pprroommooccyyjjnnee??

W ramach Dni Ursynowa 2013 stworzy-
liśmy kilka stref tematycznych. W Strefie
Ursynowskiej zaprezentują się instytucje i or-
ganizacje związane z dzielnicą. Będą bez-
płatne badania, porady, zabawy rekreacyj-
ne, ursynowscy radni. W Strefie „Smaki La-
ta” zobaczymy pokazy gotowania w wyko-
naniu mistrza kuchni Roberta Sowy. Będzie
oczywiście możliwość również skosztowania
przyrządzonych potraw. W Strefie Radia
Złote Przeboje pojawi się plenerowe studio
radiowe, z którego na żywo nadawane bę-
dą relacje z imprezy, a odwiedzający je
mieszkańcy zobaczą, jak wygląda praca
dziennikarzy radiowych. W kolei w Strefie
Rekreacyjnej na najmłodszych będą czeka-
ły rozliczne zabawy ruchowe. Zatem każdy
znajdzie coś dla siebie. 

PPrrzzyy ookkaazzjjii,, jjaakkiiee ppllaannyy iimmpprreezz pplleenneerroo-
wwyycchh UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy mmaa nnaa ddrruuggaa ppoołłoowwęę
rrookkuu??

Dziś trudno jest mi mówić o planach na
drugą połowę roku. Uchwalając tegorocz-
ny budżet władze miasta ścięły na Ursy-
nowie wydatki na kulturę o 40% i promo-
cję o 70% w niespotykanej w innych dziel-
nicach skali. To spowodowało, że trudno
nam planować imprezy plenerowe na zbli-
żonym do dotychczasowego poziomie. Na
początku roku udało nam się znaleźć
oszczędności, które chcieliśmy przezna-
czyć na przedsięwzięcia kulturalne dla
mieszkańców. Niestety, prezydent Warsza-
wy i zdominowana przez PO Rada Miasta
nie wyraziły na to zgody. Zatem na dzień
dzisiejszy zagrożone są takie wydarzenia,
jak: Dzień Ursynowski na Wyścigach, któ-
ry w ubiegłym roku odwiedziło blisko 10
tys. ursynowian, Jarmark Świąteczny, Ur-
synowskie Mikołajki dla dzieci, Ursynow-
skie Dyktando i kilka innych przedsięwzięć.
Tak wygląda niestety polityka samorządo-
wa w Warszawie.

Burmistrz Guział 
zaprasza pod Kopę
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA 
Do napisanie dzisiejszego felie-
tonu przymierzałem się już kil-
ka razy. Zastanawiałem się, w
jaki sposób rozpocząć na ła-
mach MOTO-PASSY cykl wspo-
mnień o wyjątkowych, nazywa-
nych często kultowymi, mode-
lach światowej motoryzacji. W
ostatnim czasie miało miejsce
kilka wydarzeń, które ostatecz-
nie przybliżyły mnie do tego…

Nie będę ukrywał, iż w pełni świa-
dom możliwości i ograniczeń, nigdy
nie miałem i to się chyba nie zmieni,
zakusów do konkurowania pod jakim-
kolwiek względem na łamach niniej-
szej rubryki z motoryzacyjną prasą fa-
chową lub nawet popularną z tejże
branży. Nie takie też były od samego
początku założenia. Tak więc Czytelni-
cy MOTO-PASSY nie znajdą tu zaawan-
sowanych technicznie informacji, czy
też skomplikowanych testów długody-
stansowych rynkowych nowości. Nie
będę też najprawdopodobniej pisał 
o najnowszych moto-wynalazkach uży-
wając skomplikowanego, fachowego
słownictwa. Ale jednocześnie nie wi-
dzę żadnych przeszkód, aby o tym
wszystkim i wielu innych tematach do-
tyczących szeroko pojętej branży moto
na łamach tejże rubryki co tydzień nie
wspominać. Myślę, że stali czytelnicy
zdążyli się już zorientować, iż staram się
też używać jak najbardziej przystępne-
go dla wszystkich Czytelników języka. 

Cóż się takiego wydarzyło i dlacze-
go Ford Capri?

W połowie maja tego roku, w ha-
lach Centrum Targowo-Kongresowe-
go przy ulicy Marsa w Warszawie, od-
była się trzecia edycja gali „Auto Nostal-
gia”. Właśnie obecność na tej impre-
zie oraz wcześniejsze sugestie Czytelni-
ków, natchnęły mnie do podjęcia te-
matu wspomnień o wyjątkowych, nie-
zapomnianych modelach. Model Ca-
pri Forda, tak, jak dla wielu innych mi-

łośników motoryzacji, jest również dla
mnie wciąż samochodem wyjątko-
wym. Już ładnych parę lat temu mia-
łem okazję posiadać takie cacko, nieste-
ty przez zbyt krótki czas. Mój egzem-
plarz posiadał kilka mankamentów
technicznych, które wtedy, w innych

czasach, mnie młodemu chłopakowi z
ograniczoną wiedzą na temat budowy
samochodów i niewielkimi finansami,
uniemożliwiły dłuższą szczęśliwa je-
go eksploatację. Do dziś dnia często
wspominam ten wyjątkowy pomarań-
czowy samochód z fenomenalną syl-
wetką i niesamowitymi osiągami. Ko-
chałem go również za tylny napęd i
wyjątkową stylistykę wnętrza. Nigdy
nie zapomnę też niezwykle bogatego
zestawu wskaźników i wykończonej

„drewnem” deski rozdzielczej. I dlate-
go właśnie od niego rozpocznę…

Skąd wziął się w ogóle pomysł na
Capri. Ford chciał pójść za ciosem i
wykorzystać amerykański sukces Mu-
stanga również w Europie. Nie udało
się to po bezpośrednim wprowadzeniu

tego modelu na rynki starego konty-
nentu. Tu klienci oczekiwali nieco
mniejszej, lżejszej i bardziej ekono-
micznej konstrukcji. Pierwotnie nowy
model miał nosić nazwę Colt, ale tuż
przed samą prezentacją okazało się,
iż nazwa ta zastała już wcześniej zare-
zerwowana przez Mitsubishi. Z chwi-
lą ukazania się modelu na rynku, naj-
bliższa konkurencja – Opel, posiadał
już podobne auto, model GT, ale o nim
może innym razem.

Sukces Capri, poza absolutnie wy-
jątkowym kształtem nadwozia, może
jedynie Jaguar E-type „posiadał podob-
ne cygaro”, polegał na zastosowaniu
ogromnej gamy trzynastu silników po-
łączonych ze skrzynią manualna lub
automatyczną. W większości wersji mo-

del oferowany był w przystępnej cenie.
Oprócz mnogości układów napędo-
wych, do wyboru klientów przygoto-
wano jedenaście wariantów wyposa-
żenia. Patrząc na samochód, na pierw-
szy rzut oka nie można było odgadnąć,
która to z wersji, i który z silników krył
się pod maską. W pewnym momencie
niemiecki oddział Forda wprowadził
do sprzedaży model RS2600, swój
pierwszy model wyposażony we wtrysk
paliwa i osiągający moc 150 KM. Wer-

sja ta umożliwiała posiadaczom prze-
kraczania magicznej bariery 200 km/h. 

Z chwilą prezentacji nowości na Tar-
gach w Brukseli na początku roku 1969,
kierownictwo Forda podjęło decyzje o
wykorzystaniu hasła reklamującego:
„Samochód, jaki zawsze sobie obiecy-
wałeś”. Nieprawdaż, że trafne i chwy-
tliwe? Nie można było sobie odmówić!

Capri oprócz ogromnych sukcesów
handlowych, zyskał również uznanie
jako auto sportowe. Szczyt kariery wy-
czynowej modelu przypadł na początek
lat siedemdziesiątych. Odnosił wów-
czas liczne sukcesy m.in. w Mistrzo-
stwach Europy Samochodów Tury-
stycznych. W wyścigach tych, samo-
chody Capri niejednokrotnie wygrywa-
ły z pojazdami ze stajni Porsche i BWM.

Wyjątkowe coupe Forda produkowa-
ne było w Europie w latach 1969-1987 w
trzech generacjach. W sumie liczba aut,
które opuściły fabryki w Niemczech, An-
glii i Belgii osiągnęła blisko dwa miliony
sztuk! Niestety, wraz ze zmieniającą się
modą, w drugiej połowie lat osiemdzie-
siątych XX wieku, zarząd firmy Ford pod-
jął decyzje o zakończeniu produkcji cha-
rakterystycznego pojazdu ze zwartym
przedziałem pasażerskim i wydłużoną
maską. Sylwetka ta została wówczas
uznana za przeżytek.

Do dziś dnia można czasem spotkać
na polskich drogach to wyjątkowe au-
to, niestety już coraz rzadziej. Na
szczęście za naszą zachodnią granicą
jest ich wciąż więcej. Zainteresowa-
nym polecam dedykowane fora inter-
netowe i zloty.

M O T O W O J

DDrrooggii CCzzyytteellnniikkuu,, jjeeśśllii cchhcciiaałłbbyyśś,, aabbyy
zzaapprrooppoonnoowwaannyy pprrzzeezz CCiieebbiiee tteemmaatt
zzwwiiąązzaannyy zz mmoottoorryyzzaaccjjąą zzoossttaałł ppoorruusszzoo-
nnyy ww jjeeddnnyymm zz kkoolleejjnnyycchh wwyyddaańń ffeelliieettoo-
nnuu ww nniinniieejjsszzeejj rruubbrryyccee,, wwyyśślliijj pprroosszzęę
sswwoojjąą pprrooppoozzyyccjjęę ppoodd aaddrreess::
mmoottoo@@ppaassssaa..wwaaww..ppll

Kultowe modele – Ford Capri

Czy socjalista może być liberałem? Liberał socjalistą? Nie
idzie o teorię . Idzie o politykę. O zadania państwa i jego
granice. O wolność człowieka. O jego prawa. O prawa cy-

wilne i o prawa społeczne. Idzie o życie w wolności i życie godne.
Idzie o to, by łączyć w realnej polityce, a nie w mądrych książkach
jedynie – wolność jednostki, zrozumienie, że władzy jest tyle, ile
przewiduje prawo i ani odrobinę więcej, i że władza to nie sprawa
personalna, lecz proceduralna. 

Europa, cywilizacja atlantycka (jak umownie, dla wygody ją nazy-
wamy) zapisała w konstytucjach, ustawach szczegółowych i w kon-
wencjach międzynarodowych, że wolność jednostki i jej dobro jest nad-
rzędną wartością. Prawa człowieka – osobiste, polityczne i społeczne
– ściśle ograniczają odtąd państwo i jego władztwo do tych jedynie przy-
padków, które określają ustawy i tylko w takim zakresie i na taki czas,
jakie są niezbędne dla pokoju i dla bezpieczeństwa, i tylko o tyle, o ile
te konieczne ograniczenia nie podważają istoty wolności. 

Chlubimy się tym prawem. Uznajemy to prawo, w znakomitej
współcześnie większości, za swoje. Pa-
trzymy z góry lub z rezerwą na te cywi-
lizacje i kultury, które mają się w tych
sprawach odmiennie. Na Chiny, na więk-
szość społeczeństw i państw arabskich,
Iran. Także na te, które pozostając nomi-
nalnie demokracjami nie dbają o god-
ność człowieka. Na satrapie, dyktatury, rządy generałów. Na pań-
stwa niereagujące na wielkie zróżnicowanie materialne swoich
społeczeństw – gdzie oszałamiające bogactwo przenika się z niewy-
obrażalnie głęboką biedą.

Pamiętać jednak warto, że postawienie praw człowieka na takim
poziomie w filozofii organizacji wielkich zbiorowości i w systemach
prawnych, to dorobek dopiero XX wieku. Dla Europejczyków wieku
koszmarnego, jak idzie o jego pierwszą połowę. Doświadczenie
dwóch strasznych wojen, za życia jednego, tego samego pokolenia,
doświadczenie nacjonalizmów, któremu ulegały masy oraz doświad-
czenie czerwonego i brunatnego autorytaryzmu, a także doświadcze-
nie wielkich nierówności społecznych oraz obojętności dla material-
nych warunków życia wielkich mas ludowych doprowadziły Europę
(i kawałek reszty świata) do uznania, że człowiek jest i powinien być
miarą polityki. Człowiek cudowny w swojej indywidualnej wyjątko-
wości. Nie państwo, naród czy jakakolwiek władza. Niezbywalna
wolność i godność ludzkiej jednostki. Przyrodzone a nie nabyte. One
i demokracja stanowią konieczny (choć niewystarczający) warunek
pokoju i rozwoju. Raptem 70 lat! W Polsce ćwierć wieku jedynie. To
jest wszystko bardzo jeszcze świeże. Dlatego z taką mocą ludzie wol-
ni mówią NIE!, kiedy ktokolwiek próbuje tę wartość w polityce pod-
ważyć. Dlatego tak bardzo wyczuleni jesteśmy na słabe nawet impul-
sy organizowania ludzi przeciwko wolności. Wiemy z historii jak ła-
two w warunkach kryzysu uruchomić zło. Wiemy jak łatwo jest po-
pchnąć masy do szaleństwa. W imię silnej władzy. W imię władzy, dla
której: ideologia, misja, postęp, odnowa, moralna słuszność, wola
większości, przekonanie o jej wyjątkowości zastępuje prawo. Słyszał

ktoś z Was o władzy nieludzkiej, która by nie od-
woływała się do: ludzkich sumień, do wizji wielko-
ści narodu, do marzenia o państwie dobrym i sku-
tecznym bo wszechmocnym? Ja nie słyszałem.
Słyszałem natomiast i czytałem: o jedynie słusznej
prawdzie, o wyższości moralnej i ideowej, o partii z narodem a choć-
by i ponad narodem, o słońcu narodów, umiłowanym wodzu, wiel-
kim przewodniku i odnowicielu. 

Wolność i prawa cywilne nie mieszają już jednak większości ludzi
w głowach. Mętniej jest w sprawach gospodarczych i społecznych.
Przyznać, że wolność gospodarcza ma granice, które państwo i or-
ganizacje międzynarodowe powinny określać jest dla liberałów
trudne. Uciekali od tematu ogólnikowym podkreśleniem koniecz-
ności ograniczeń regulacji. Kwestia granic była, w odniesieniu do go-
spodarki, omijana. Jej podjęcie uznawane bywało za przekroczenie
ram liberalnej ortodoksji. I tak ortodoksja stawała się granicą. 

Jesień 2008 obnażyła głupość tej postawy. Państwo i organiza-
cje międzynarodowe rezygnując z re-
gulacji dotyczących kapitału i rynku,
albo je ograniczając w imię wolności
obrotu gospodarczego, „deregulując”,
jak w języku polityki sprytnie prze-
zwano abdykację państwa i świata w
tej dziedzinie, w rzeczywistości podda-

ły się dyktatowi kapitału i mocy jego globalnej organizacji. Świado-
mość, że oto wielkie międzynarodowe korporacje skasowały wiel-
kie zyski z szalonych ryzyk w obrocie instrumentami pochodnymi
nacjonalizując w końcu, po zawaleniu się piramid finansowych, ich
koszty (czyli przerzucając je na podatników i biedniejszą część
świata) powinna trzeźwić. Nie wszyscy jednak mają taki sam me-
tabolizm. Niektórzy trzeźwieją wolniej. 

Pytam w podtytule: Czy socjalista może być liberałem? Może. Je-
śli widząc w demokratycznej polityce konieczny instrument regula-
cji gospodarki, zwłaszcza relacji pomiędzy kapitałem a pracą, nie da
się uwieść etatyzmowi. To jego wybór. Bardziej interesująca jest od-
powiedź na odwrotnie postawione pytanie: Czy liberał może być so-
cjalistą? Wielu nazywających się liberałami zakrzyknie: A KYSZ! Ja
skłaniam się do odpowiedzi: POWINIEN. Wielkie systemy społecz-
ne nie poddane regulacji czynnika demokratycznego same się regu-
lują. Tyle, że regulują się wedle interesów najsilniejszych interesariu-
szy. Tak było, na przykład, w latach 90., z opieką zdrowotną w Pol-
sce. Dlatego pierwsze strajki lekarzy w Polsce to były strajki aneste-
zjologów a nie chirurgów, czy stomatologów na przykład. 

Jeśli rzeczywiście dumni jesteśmy z uzyskanej wolności i wierzymy
w sens demokracji, to nie możemy ignorować ludzkiej godności. A ta,
dla znakomitej większości spośród nas, jest domeną praw socjalnych
i ekonomicznych. Tu potrzebna jest polityka. A nie wyłącznie rynek.
Ludzie na co dzień pozbawiani godności nie mają dobrych powodów
cenić liberalne państwo. Dlatego liberał powinien być socjalistą.
A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l

a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Niektórzy trzeźwieją wolniej

„Wielkie systemy społeczne
nie poddane regulacji 
czynnika demokratycznego
same się regulują”

Najradośniejszy wernisaż

Doroczny przedwakacyjny przegląd osiągnięć grup twór-
czych ursynowskiego Domu Sztuki SMB „Jary” rozpoczął
się tym razem od uroczystego otwarcia wystawy uczestni-
ków zajęć w pracowniach plastycznych placówki – Pra-
cowni Malarstwa, Grafiki i Rysunku oraz Pracowni Rzeź-
by i Ceramiki.

W Galerii Domu Sztuki odbywa się sporo wernisaży i są one
przeważnie bardzo udane. Jednak wszyscy zawsze czekają
na ten czerwcowy, podsumowujący dorobek blisko setki (!)
podopiecznych artystki plastyczki Jolanty Frieze, która od lat
z wielkim zaangażowaniem prowadzi z dziećmi, młodzieżą
i dorosłymi (w tym z seniorami) zajęcia w obu wyżej wymie-
nionych pracowniach.

Siłą rzeczy jest to wernisaż najradośniejszy, gdyż Galeria
wypełnia się na nim po brzegi autorami prac, a trzeba pamię-
tać, że z dziećmi przychodzą także ich rodzice, dziadkowie,
rodzeństwo... Słychać gwar, śmiech, błyskają flesze aparatów
fotograficznych, panuje ogólna radość z oglądania swoich ob-
razów, rysunków czy rzeźb w sali wystawowej oraz z otrzy-
manych dyplomów. W tym roku prac było tak dużo, że na
część z nich trzeba było udostępnić także drugą, tzw. Małą
Galerię Domu Sztuki. Frekwencja na wernisażu przeszła
najśmielsze oczekiwania.

Trzeba koniecznie dodać, że bezpłatne zajęcia w pracow-
niach plastycznych Domu Sztuki są finansowane ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, a wystawa, o której mo-
wa, będzie czynna do końca czerwca i prawdopodobnie
przez całe wakacje.
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Ostatnio opanowały mnie nieróbstwo i apatia. Patrzę na ten dzisiejszy
świat i ogarnia mnie coraz większe zniechęcenie. Wszędzie gonitwa i
tratowanie innych w drodze do sukcesu, kluczowe słowa epoki to wzrost

i zysk. Słowa przyjaźń, lojalność, etyka odchodzą w zapomnienie. Najlepsze uczel-
nie produkują wysokiej klasy specjalistów od robienia ludziom wody w mózgu i wci-
skania frajerom tandety jako pełnowartościowego towaru. Na każdym kroku trzeba uważać, aby nie
zostać pukniętym w przysłowiowe rogi. Gdzie nie spojrzysz ludzkie badziewie - w polityce, w rządzie,
na urzędzie, w samorządzie, a nawet w sądzie. Mnóstwo ludzi w Polsce zostało skrzywdzonych przez
tandeciarzy w togach z łańcuchami na szyjach. Bezkarność ludzi ze świecznika władzy i powiązanych
z nimi hochsztaplerów (patrz np. prywatyzacja po polsku) wywołuje wśród ludu frustrację i wściekłość.
Ktoś to kiedyś fajnie określił: hulaj dusza, piekła nie ma. Niby go nie ma, ale dla 1,2 miliarda katoli-
ków piekło jak najbardziej istnieje, a ponad miliard wyznawców to nie w kij dmuchał.

Ścieram w sobotę kurze z półek i w oczy rzuca mi się wydawnictwo w twardej oprawie ze złotym
tytułem na grzbiecie: “Boska komedia”. Ciężka strawa dla czytelnika, bo to klasyczny poemat, kie-
dyś chciałem się z nim zmierzyć, ale nie dałem rady. W połowie spasowałem. Ponowiłem przeto pró-
bę, bo chciałem wejść w skórę gościa, który widział dokoła samo zło. Pojąłem motywację pana Dan-
tego Alighieri, która przyświecała mu w tworzeniu wiekopomnego dzieła. Była nią próba odstrasze-
nia ludzi od popełniania grzechów wizją straszliwych kar jakie czekają ich po śmierci w piekle i wska-
zanie ludzkości drogi do odrzucenia występnego życia. Dante chciał zachęcić ziomków z różnych klas
społecznych do prowadzenia cnotliwego życia poprzez ukazanie im wizji raju jako miejsca wieczy-
stego szczęścia. Dzisiaj byłoby to działanie bez przyszłości, bo dla wielu raj jest tu, na ziemi. To
prawda, klasycznymi przykładami są rekiny finansów. Ci cwaniacy zbili gigantyczne majątki na ma-
nipulacjach, ludzkiej krzywdzie i oszustwie, zgromadzili na kontach miliardy dolarów, a setki milio-

nów ludzi pozostawili bez butów, nie ponosząc
za swoje uczynki żadnych konsekwencji.   

Moja radość nie miałaby granic gdyby osobni-
cy ci posmakowali piekła na modłę Dantego.
Gdzie by się dokładnie znaleźli i jakie rodzaje kar
cierpieli? Zejdźmy zatem na moment do goreją-

cych ogniem piekielnym czeluści. Tematem dzieła Dantego jest wędrówka jego alter ego po zaświa-
tach, coś w rodzaju alegorii ludzkiego życia. Wizja świata pozagrobowego jest jednocześnie miażdżą-
cą krytyką świata doczesnego. Przy wejściu do Piekła tłoczno, słychać głosy mówiące różnymi języ-
kami oraz jęki bólu i cierpienia. W kącie ojciec Smutek opowiada coś córkom Troskom, w tle widać strasz-
ne Choroby i Starość oraz Trwogę i Nędzę. Królem Piekła jest Szatan, jego dzieci są tutaj strażnikami.
Po środku placu stoi wielkie drzewo, w gałęziach którego pochowane są sny i marzenia ludzi, którzy
trafili do Piekła. To drzewo zabiera im resztki wspomnień, marzeń i nadziei. 

Acheront jest pierwszą z piekielnych rzek, przewoźnikiem dusz przez nią jest Charon. To on prze-
puszcza dusze w dalsze kręgi piekła, które podzielone jest na dziewięć kręgów: I Krąg to przedpie-
kle zwane Limbo; II Krąg - grzesznicy zesłani do Piekła za zbytnią zmysłowość; III Krąg zajmują żar-
łoki oraz pijacy; IV Krąg to skąpcy i rozrzutnicy; w V Kręgu cierpią odbywając karę ludzie gwałtow-
ni i gniewni; VI Krąg zajmują heretycy i bluźniercy przeciwko bogu; VII Krąg - samobójcy, ludzie ata-
kujący i dręczący innych, psychopaci; w VIII Kręgu są fałszywi pochlebcy, wróżbici, oszuści, uwo-
dziciele, fałszerze, a także dusze ludzi, którzy doprowadzali do waśni. No i IX Krąg - tam cierpią ka-
tusze najwięksi grzesznicy, tam jest centrum Piekła. Przebywają w nim mordercy, zdrajcy swego kra-
ju, przyjaciół i rodziny; dusze ludzi, którzy całe życie zdradzali innych dla własnych korzyści. W naj-
gorszym z miejsc ma swoją siedzibę Szatan. Ma tu swój zamek otoczony rzeką ognia i pustynią prze-
syconą siarką. Najdalszą część piekła zamieszkuje Lucyfer zamknięty w wielkiej bryle lodu. W je-
go trzech paszczach tkwią ludzie, którzy uznani są za największych grzeszników w dziejach ludz-
kości. Są nimi apostoł Judasz Iskariota, który zdradził Chrystusa, oraz kwestor Marek Brutus i se-
nator Gajus Kasjusz, faceci, którzy zdradzili Cezara.

Gdzie byłoby miejsce dla ludzi, którzy ostatnio wtrącili świat w otchłań kryzysu? Teoretycznie w
VIII Kręgu, bo tam jest miejsce dla oszustów i fałszerzy. Jednak Dante nie przewidział, że oszustwo
może przybrać wymiar globalny, więc tych z Wall Street i powiązanych z nimi bankierów trzeba by
wtrącić do Kręgu nr IX. Razem ze zgrają naszych rodzimych speców od prywatyzowania państwo-
wej własności. Jakie mieliby tam rozrywki? “Przez wiele krętych dróg, przez moczary i bagna, przez
jeziora zastygłe i pustynie tchnące siarką idzie się do zamku Szatana (...). Dookoła jeżą się strome
skały. Pałac otaczają mury obronne trzykrotnym kręgiem. Pod murami płynie strumień ognisty. Ol-
brzymia brama wspiera się na kolumnach, a ponad nią dźwiga się żelazna baszta. W ciemnoszarej
sali, pośrodku zamczyska stoi tron, a na nim władca swego świata - Lucyfer”.

Wśród dusz uwięzionych w tym kręgu panuje hierarchia. Najgorsi to ci, którzy zdradzili swoich
dobroczyńców (czytaj: akcjonariuszy, klientów banków, drobnych ciułaczy). Oni cierpią najgorsze
katusze. Ja widzę siebie w III Kręgu. A wy siebie w którym, drodzy Czytelnicy?
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Obchodzimy właśnie rocznicę „skończenia się w Polsce komunizmu”, jak
anonsowała Joanna Szczepkowska w swojej historycznej wypowiedzi. Pa-
miętam siebie z tamtych dni i, nie ukrywam, miałem podobne zdanie na

temat zmian ustrojowych i związaną z nimi nadzieję na życie w normalnym państwie.
Zapewne w jakimś stopniu wszyscy idealizowaliśmy naszą przyszłość i ustrój, w któ-
rym można było mówić prawdę, w którym każdy mógł czuć się obywatelem, Polakiem, patriotą i dzie-
lić z innymi radość życia w wolnym kraju. I co mamy po 24 latach od upadku komuny? Gówno.

Wierzyłem naiwnie, iż ludzie noszący na sobie piętno „komuny” bez problemów się dogadają, po-
rozumieją. Łatwiej wtedy murem stawać w wielkiej sprawie, jaką miała być odbudowa moralności
i ducha społeczeństwa po mrocznym okresie ubezwłasnowolnienia (1945-1981) i zeszmacania spo-
łeczeństwa wojną z własnym narodem (1982-1989). 

Kiedy zakończyło się sparszywianie narodu ideologią marksistowsko-leninowską, rozpoczęło się
zabijanie ich uczuć ideologią dobrobytu. Wyprzedane zostały wartości, dzięki którym przetrwali-
śmy, jako naród i jako państwo, degenerującą nas komunę. Wartością stał się wyłącznie szmal. Tu
sparafrazuję Lecha Wałęsę – „nie o take Polske walczyliśmy”. Nie o take, w której kiedyś opozycjo-
nista, a teraz polityk i „wybraniec” w dupie ma ideały, swoich rodaków, a nawet kumpli i przyjaciół,
z którymi wspólnie w komunie ryzykował zdrowie, a nawet życie. Nie o take, w której partie poli-
tyczne pełne szumowin, karierowiczów, oszołomów i cwaniaków za moje pieniądze czynią sobie
z kraju prywatny folwark. Nie o take, w której dla „wybrańców” przyszłość znaczy „najpóźniej ju-
tro”, a wyborcy są okłamywani i zmuszani za każdym razem do wybierania mniejszego zła.

Ogromną winę za taki stan rzeczy ponoszą media, bo zaiste trudno znaleźć czasopismo, stację
telewizyjną, czy radiową, która nie stawałaby murem za jedną, „jedyną słuszną” opcją. Media po-

pełniają jeszcze jeden grzech – zaniechania,
nie rozumiejąc, że nie obowiązuje już hasło
„jak czegoś nie pokazali w telewizji, to te-
go nie ma”. Slogan: „Jeśli czegoś nie ma w
Internecie, to tego nie ma” też jest chybio-

ny, bo w Internecie jest wszystko i mylą się ci, którzy sądzą, że jak się coś „usunie” z sieci, to tego
też nie ma. Jest i, najczęściej, pączkuje. Dla ciekawskich – „Efekt (Barbry) Streisand”. 

Na istnienie nieistniejącego mam koronny dowód – Grupa Bilderberg. Czy zauważyliście Państwo
jakieś notatki w prasie, dotyczące najbliższego spotkania Klubu Bilderberg w Watford? Nie, a szko-
da. A może o uszy lub oczy obiła Wam się informacja, o tym, że na dniach urzędujący minister fi-
nansów Polski jedzie po raz drugi z rzędu na utajnione przed opinią publiczną spotkanie? Ktoś po-
wie, że media o tym nie wiedzą, bo nie dostały informacji. Ja odpowiem na to słowami pana, któ-
rego chyba nie muszę przedstawiać – Davida Rockefellera z 1991 roku: „Wdzięczni jesteśmy Wa-
shington Post, New York Times, Time Magazine i innym publikatorom, których szefowie brali
udział w naszych spotkaniach i dotrzymali obietnicy dochowania dyskrecji przez niemal 40 lat”.

A co to jest ta Grupa, czy Klub Bilderberg? Są to coroczne, utajniane przed nami spotkania po-
nad setki osób, ktoś powiedziałby, bardzo wpływowych osób ze sfery polityki i biznesu. Wśród nich
znaleźli się też Polacy: Andrzej Olechowski, Aleksander Kwaśniewski, Hanna Suchocka, Jacek Vin-
cent Rostowski, a pomysłodawcą był, niestety, także Polak Józef Retinger – postać dość kontrower-
syjna, który zainicjował pierwsze spotkaniu w Hotelu Bilderberg w Oosterbeek, w Holandii. 

Jestem daleki od teorii spiskowych, staram się kierować wyłącznie rozumem i logiką, w związ-
ku z tym co mnie może obchodzić towarzyskie spotkanie Jacka Rostowskiego z jakimś Carlem Bild-
tem? Nic. Sytuacja ulega zmianie, kiedy okazuje się, że obaj są urzędującymi ministrami, jeden fi-
nansów Polski, a drugi spraw zagranicznych Szwecji. A jeśli były komunista, a obecnie niewybra-
ny przywódca UE Barroso dyskutuje z Erikiem Schmidtem, wcześniej zasiadającym w radzie dyrek-
torów Apple, to nic mi do tego, ale jeśli rozmawia z nim jako urzędującym prezesem Google, to chy-
ba nie mówią o dupie Maryni. Ale nam nie jest dane dowiedzieć się nawet po fakcie, na jakie tema-
ty rozmawiano, bo ogólnikowe informacje umieszczone na stronie www.bilderbergmeetings.org
sam jestem w stanie spłodzić w 10 minut.

Czy słyszeli Państwo jakąś wypowiedź wymienionych przeze mnie wcześniej Polaków, na temat
ich udziału w spotkaniach? Nie? A to pech. Ja mogę przytoczyć fragment wypowiedzi Olechowskie-
go: „To doroczna konferencja, na której omawiane są przede wszystkim zagadnienia współpracy eu-
roatlantyckiej”. Sytuacja jakoś dziwnie przypomina mi nieudolne wyczyny politycznych nieudacz-
ników postsolidarnościowych w ukrywaniu prac nad ACTA. Teraz kombinują z Transatlantic Tra-
de and Investment Partnership (TTIP). To też spiskowa teoria dziejów?

Pozbawienie nas wolnego Internetu odbije im się czkawką, bo nawet jak im się to kiedyś uda, to
muszą pamiętać, że premier, prezes, minister, przewodniczący, to nie są dożywotnie funkcje. A kie-
dy przyjdzie na nich czas refleksji i podsumowań życiowych dokonań, to ja im współczuł nie będę.
Niech się bujają.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Bujają nas? Niech sami się bujają

„I co mamy po 24 latach od
upadku komuny? Gówno!”

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Podsmażeni w IX Kręgu Piekła

„Chciałem wejść w skórę
gościa, który widział 
dokoła samo zło”

Piórem Derkacza

Franciszek Pieczka, aktor
Nie będę ukrywał, że jedyny serial, jaki oglądam w TV, to „Ranczo”. Szczególne uznanie ma-

ją u mnie bohaterowie „ławeczki”. Dyskusje, jakie toczą siedzący na tej przysklepowej ławecz-
ce, są podobne do tych, jakie toczymy przy wspólnych spotkaniach i biesiadach. Różnica pole-
ga na tym, że uczestnicy „ławeczki” nie zakąszają, ani nawet nie zaniechiwują, czyli nie wącha-
ją zakąski. Zakąszanie po wypitym trunku może mieć też pozytywny aspekt. Następnego dnia,
zawsze możemy oświadczyć, że to nie trunki nam zaszkodziły, ale zakąska!

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

ssłłoowwaa:: WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, mmuuzz.. DDaawwiidd LLuuddkkiieewwiicczz

Obie piosenki zostały wyróżnione przez jury pod przewodnictwem Janusza Tylmana w tegorocz-
nym konkursie na piosenkę dla dzieci (w kategorii: wiek przedszkolny), zorganizowanym w ramach
XXXIV Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Festiwal odbędzie
się w dniach 5-9 czerwca. Ciekawostką jest fakt, że tekst o wiewióreczce napisałem jako uczeń I
klasy 60 lat temu. PPrrooppoozzyyccjjaa ddllaa pprrzzeeddsszzkkoollii:: Chętnie odwiedzę przedszkole i zaprezentuję kilka
własnych piosenek i wierszy dla dzieci. Zainteresowanych spotkaniem proszę o bezpośredni kon-
takt za pośrednictwem facebooka w celu uzgodnienia terminu. Wojciech Dąbrowski.

Piosenki dla dzieci
W o j t e k  D ą b r o w s k i

NNaa pprrzzyyssttaannkkuu

Na przystanek wczesnym rankiem
Przyszedł Janek, a wraz z Jankiem:

Pewna pani w okularach,
Dziadek Ani, babcia stara,

Ciocia z wujkiem, a naprzeciw
Mama z dwójką małych dzieci.

Lecz, do licha! Co za łobuz!
Pierwszy wpycha się w autobus!

Niesłychane! Czy wypada,
Żeby Janek pierwszy wsiadał?

Wniosek płynie z takich wierszy:
Kto powinien wsiadać pierwszy?

Po obiedzie pyta mama:
- Powiedz, Edziu, skąd ta plama?

Przekonamy się z tatusiem
Skąd te plamy na obrusie?

Kto tu siedział? Kto tam usiadł?
Sprawka Edzia, czy tatusia?

Istny dramat! Wstyd! Na stole
Tłusta plama po rosole!

Makarony na dywanie!
Z drugiej strony - drugie danie!

Cała reszta na serwecie!
Czy wy też tak brzydko jecie?

WWiieewwiióórreecczzkkoo,, wwiieewwiióórreecczzkkoo……

Wiewióreczko, wiewióreczko,
Nie bój się!

Poczęstuję cię bułeczką,
Może zjesz?

Podejdź bliżej, a dostaniesz
Smaczną bułkę na śniadanie,
Bułkę z dżemem i ciasteczko,

Proszę, bierz!

Wiewióreczko, wiewióreczko,
Nie bój się!

Pewnie ci smakuje mleczko,
Może chcesz?

Chcę podzielić się śniadaniem,
Podejdź bliżej, a dostaniesz.

Wciąż przyglądasz się orzeszkom...
Proszę, bierz!
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Oświadczenie linii lotniczych Ryanair
KKoommiissjjaa EEuurrooppeejjsskkaa ii UUOOKKIIKK zzbbaaddaajjąą zzaarrzzuuttyy oo ddyysskkrryymmiinnaaccjjęę RRyyaannaaiirr

pprrzzeezz LLoottnniisskkoo CChhooppiinnaa nnaa kkoorrzzyyśśćć PPLLLL LLOOTT 

Ryanair, jedyna w Europie ultratania linia lotnicza, potwierdził, iż 31 maja 2013 r. złożył oficjal-
ne skargi do Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przeciw-
ko bezprawnej dyskryminacji Ryanair na korzyść LOT na warszawskim lotnisku Chopina.

Zarządca lotniska Chopina (państwowy monopol – PPL) w ostatnich tygodniach próbował
zmusić Ryanair do przyjęcia nieuzasadnionych i dyskryminujących warunków handlowych, we-
dług których Ryanair musiałby dokonywać przedpłat za usługi lotniskowe podczas gdy PPL zezwa-
la Polskim Liniom Lotniczym LOT na znaczne opóźnienia w uiszczaniu ich płatności na lotnisku.
Ta bezprawna dyskryminacja ma wyraźnie na celu sztuczne wsparcie LOT  (z wykorzystaniem środ-
ków Ryanair) w czasie, gdy polski rząd dopiero co podarował LOT 400 mln zł i przygotowuje się
nagrodzić nieefektywność LOT kolejną subwencją w wysokości 300 mln zł lub więcej. 

Juliusz Komorek, Dyrektor ds. Prawnych i Regulacyjnych Ryanair powiedział:
“Ryanair rozpoczął działalność na lotnisku Chopina w Warszawie w grudniu 2012 roku, aby za-

pewnić ciągłość operacji dla naszych pasażerów po awarii pasa startowego na lotnisku w Modli-
nie, którego PPL jest udziałowcem. Ryanair stosuje standardowe i prawowite terminy płatności –
płatności są dokonywane w terminie 30 dni od końca miesiąca, w którym zostały wykonane usłu-
gi lotniskowe. Te standardowe warunki płatności są również stosowane na 8 innych polskich lot-
niskach, których PPL jest udziałowcem. W trakcie 8 lat współpracy z PPL Ryanair udowodnił, że
współpraca z nami nie niesie ze sobą ‘ryzyka kredytowego’.

PPL obecnie stara się zmusić Ryanair do uiszczania opłat lotniskowych przed każdym lotem, argu-
mentując, że Ryanair prezentuje ‘ryzyko niezapłacenia faktur’. W ostatnim tygodniu Ryanair ogłosił
rekordowe zyski – ponad 569 mln Euro (po opodatkowaniu) i posiada rezerwy gotówkowe w wyso-
kości ponad 3,5 mld Euro, co obala tezę PPL. Bezprawne roszczenia i wymagania PPL pogarsza fakt,
że obecnie PPL pozwala LOT na niezwykle korzystne warunki płatności. Uważamy, że powodem, dla
którego PPL stara się obecnie zmusić Ryanair do przedpłat za usługi lotniskowe jest chęć wykorzy-
stania pieniędzy Ryanair na finansowanie operacji LOT na Lotnisku Chopina w Warszawie. 

Zwróciliśmy się dziś do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Komisji Europej-
skiej z prośbą o pilne zbadanie naruszenia prawa konkurencji przez PPL, zobowiązanie PPL do wy-
cofania groźby zakłócenia lotów Ryanair na warszwskim lotnisku oraz o zapewnienie, że Ryana-
ir nie będzie dyskryminowany na  korzyść LOT”.

Z a r z ą d  R y a n a i r

Oświadczenie Portów Lotniczych 
w sprawie skargi linii lotniczej 

Ryanair do Komisji Europejskiej 

Wszystkie linie lotnicze operujące na Lotnisku Chopina w Warszawie zobowiązane są wnosić
opłaty lotnicze określone w cenniku zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Cennik nie daje Portom Lotniczym możliwości preferowania lub dyskryminowania żadnego z
przewoźników – wszyscy traktowani są na podstawie równych i przejrzystych zasad. 

Linie mają do dyspozycji kilka form rozliczeń z operatorem lotniska: mogą co miesiąc opłacać
fakturę za wykonane operacje lotnicze, mogą skorzystać z przedpłaty (czyli zaliczkowo wpłacić
większą kwotę i korzystać z niej do wyczerpania środków), jest też możliwość wnoszenia opłat kartą
kredytową każdorazowo przed startem samolotu.

Oświadczenie linii Ryanair wskazuje, że przewoźnik ten nie przyjmuje do wiadomości żadnej z
dostępnych form rozliczeń i wybiera drogę nacisku powszechnie stosowaną przez niego w stosunku
do portów lotniczych. 

Ryanair słynie z takich metod, jednak niezależnie od podejmowanych przez niego kroków, w tym
przypadku i tak ostatecznie będzie musiał dostosować się do reguł obowiązujących wszystkich
przewoźników na Lotnisku Chopina.

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i
R z e c z n i k  P r a s o w y  L o t n i s k a  C h o p i n a

Burze przechodzące w go-
dzinach popołudniowych
nad Ursynowem w dniu
4.06.2013 nie wystraszyły
uczestników Memoriału
Tomasza Hopfera. 

Minęło 31 lat od daty śmier-
ci byłego reprezentanta Polski ,
propagatora i miłośnika biega-
nia Tomasza Hopfera .Liczne
grono biegaczy godnie uczciło
jego pamięć . Bieg główny na
dystansie 3000 m wygrał ursy-

nowianin Kamil Kruk przed
Pawłem Krochmalem , a trze-
cie miejsce zajął Marek Jen-
drych . Zawodnicy rywalizowa-
li także w Biegu Rodzinnym
oraz indywidualnie w na ośmiu
dystansach.

Szczegółowe wyniki na stro-
nie www.aklursynow.waw.pl.

Podczas imprezy odbyło się
także wręczenie nagród dla
uczestników cyklicznej impre-
zy pod nazwą Ursynowskie

Wtorki Biegacza. Nagrody
uczestnikom imprez wręczali
przedstawiciel Dzielnicy Ursy-
nów Zenon Dagiel, wiceprezes
AKL Ursynów Jerzy Pietrzyk,
członek zarządu Pan Wojciech
Łyżwiński. 

Imprezy odbyły się przy
wsparciu finansowym Urzędu
Miasta Dzielnica Ursynów.

Organizatorem imprez był
Akademicki Klub Lekkoatletycz-
ny Ursynów . S K

Memoriał Tomasza Hopfera

Niezatapialni biegacze

Zapisy do Biegu Ursynowa na finiszu
W sobotę 15 czerwca odbędzie się LOTTO Bieg Ursynowa. Będzie to już siódma edycja

największego ursynowskiego biegu i siódmego pod względem liczby uczestników biegu w
Warszawie, który od ubiegłego roku jest też oficjalnymi Otwartymi Mistrzostwami Polski w biegu
ulicznym na 5 km pod auspicjami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

Zapisy potrwają tylko piątku 7 czerwca, a zostało już tylko niecałe 150 miejsc. Wygląda nam na
to, że i do zapisów zrobił się wyścig. ( r e d . )

FOTO LECH KOWALSKI
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Nie tylko ja, ale i tysiące
mieszkańców Ursynowa
entuzjastycznie przyjęło
wiadomość o rezygnacji
Kurii Warszawskiej z dzia-
łek pod Kopą Cwila.

Przy tej okazji chciałabym
ujawnić społeczności ursynow-
skiej, iż bój o nadanie obszarowi
pod Kopą Cwila cech charakteru
sportowo-rekreacyjnego ma dłu-
gą historię i nie rozpoczął się z
chwilą ujawnienia informacji o
przejęciu trzech działek przez
Kurię w 2005 roku, ale znacz-
nie wcześniej, bo w 1986 roku,
kiedy to najbliżsi mieszkańcy
uznali, że teren wokół Kopy Cwi-
la powinien mieć charakter spor-
towo-rekreacyjny. Już wtedy zło-
żono petycję do władz Warsza-
wy i dzielnicy Mokotów, której
administracyjnie podlegał Ursy-
nów, podpisaną przez setki
mieszkańców z ulic Koński Jar i
Nutki o nadanie temu terenowi
właśnie takiego charakteru.

Zmiany ustrojowe na przeło-
mie lat 80. i 90. spowodowały,
że do urzędu zaczęły zgłaszać
się prywatne podmioty pragną-
ce uzyskać zgodę na wybudo-
wanie różnego rodzaju obiek-
tów o charakterze oświatowo-
-wychowawczym. Między inny-
mi pan Zientarski, dziennikarz
motoryzacyjny, planował wybu-
dowanie obiektu szkoleniowe-
go. W pierwotnym planie zago-
spodarowania Ursynowa, część
terenu pod Kopą Cwila była za-
rezerwowana na publiczne cele
oświatowe. I znów mobilizacja
mieszkańców z najbliższego oto-

czenia Kopy powstrzymała pla-
ny w zakresie budownictwa ku-
baturowego.

Mało znany jest fakt, że w
1998 roku parafia pod wezwa-
niem Wniebowstąpienia Pań-
skiego z Ursynowa wystąpiła do
ówczesnej gminy Ursynów o wa-

runki zabudowy i zagospodaro-
wania działek należących do
m.st. Warszawy. Wniosek roz-
patrzono pozytywnie. Mieszkań-
cy odnieśli się do tej decyzji ne-
gatywnie.

Dalsza historia, związana z
przejęciem w 2005 roku trzech
zamiennych działek przez Kurię
Warszawską, zaktywizowała
jeszcze większą grupę osób, z
czasem zorganizowanych w sto-
warzyszenie „Nasz Ursynów”.
Członkowie i entuzjaści tego
stowarzyszenia podjęli działa-
nia prowadzące do zablokowa-

nia budowy obiektu sakralne-
go pod Kopą.

Tak więc bój o nadanie tereno-
wi położonemu pod Kopą Cwila
charakteru sportowo-rekreacyjno-
-parkowego ma już prawie 27 lat.

A zaczęło się od trafnej oceny
walorów tego obszaru dla wy-

poczynku, rekreacji, sportu
przez grupkę mieszkańców z
ulicy Koński Jar, m.in. Janinę
N., Barbarę U., Jadwigę S., Ed-
munda Sz., Zygmunta M., ni-
żej podpisaną i kilku jeszcze in-
nych osób. Bez wsparcia pozo-
stałych mieszkańców z najbliż-
szych domów, a w okresie póź-
niejszym bez tysięcy innych
osób z Ursynowa i innych dziel-
nic Warszawy, nie udałoby się
uzyskać oczekiwanego celu –
Kopa znów jest nasza, bez zabu-
dowy kubaturowej.

m g r  Te r e s a  W a r c h l e w s k a

Nasza Kopa Cwila 2013

FOTO LECH KOWALSKI
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KREDYTY trudne i pomoc
zadłużonym, 668-308-435

LOMBARD ACONTO, SKUP
ZŁOTA, POŻYCZKI POD

ZASTAW w
www.lombardaconto.pl, 

ul. Kazury 6, 
tel. 500-301-305

LOMBARD - POŻYCZKI pod
zastaw, skup złota i srebra, 
al. KEN 97 lok.19, 
tel. 22 299-39-29, 
531-501-301

AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 504-017-418

MONETY, banknoty, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

srebro, 22 253-38-79, 
601-235-118

SPRZEDAM wózek inwalidzki,
nowy - na gwarancji, 602-429-108

Aaatrakcyjny 72-metrowy
lokal usługowy przy metrze

Natolin sprzedam tanio z
powodu przeprowadzki.

Bezpośrednio
503-379-359

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

JÓZEFOSŁAW, ostatnie
mieszkania od dewelopera,
atrakcyjne ceny, 
605-870-124

AUTO każde kupię, całe, 
uszkodzone, prod. po 1998
r.,gotówka, 730-750-888

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070

HISZPAŃSKI, 507-087-609

KOREPETYCJE z języka
niemieckiego, Ursynów, 

607-606-697

A MATEMATYKA,
doświadczenie, 668-218-242

MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

JÓZEFOSŁAW, grunt 5800
m.kw. pod wielorodzinne, 
605-870-124
michalska@soltan-n.pl

EMERYTA na parking Ursynów
po 19-ej, 788-876-185

FIRMA porządkowa zatrudni na
etat pana z Ursynowa, 
505-167-390

FIRMA sprzątajaca przyjmie,
606-332-332

POMOC kuchni do restauracji, 
2 dni w tygodniu, 506-040-519

ZATRUDNIĘ panią z okolic
Ursynowa do sprzątania w
przedszkolu popołudniami, 
501-019-441

ZATRUDNIĘ pracownika do
myjni ręcznej na Ursynowie, 
602-456-740

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

JAROSŁAWIEC, noclegi.
Seniorzy promocja! 

602-291-078

AAABC NAPRAWA
telewizorów, LCD, PLAZMA,
dojazd gratis 22 644-39-97, 
608-817-647

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

CYKLINOWANIE, 663-163-070
GŁADŹ, bezpyłowo, panele,

płyty K/G, malowanie, 
885-397-821

DACHY - pokrycia, naprawy,
502-017-418

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734

ELEKTRYK
501-236-987

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZ, hydraulika, 513-965-304
GAZOWE kotły, piecyki,

kuchnie - serwis, montaż;
hydraulika, 600-709-630

GLAZURA, gładź, malowanie,
inne, 515-159-616

GLAZURA, remonty
kompleksowo, 796-664-599

GLAZURA, REMONTY od A do
Z. Firma rodzinna, 692-885-279,
22 42-43-207

GŁADŹ, bezpyłowo, panele,
płyty K/G, malowanie, 
885-397-821

HYDRAULIKA, remonty 
602-651-211 

KOMPUTEROWA pomoc,
również u klienta, przy zdjęciach,
internecie, naprawie i
modernizacji sprzętu. 
Tel. 535-80-88-85,
www.pcpomoc.waw.pl

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,
www.malarskieursynow.pl

MALOWANIE, cyklinowanie,
784-124-400

MALOWANIE, gładź, 
722-920-650

MALOWANIE, remonty,
wykończenia, 517-477-531

MEBLE na wymiar, przeróbki,
produkcja, naprawa, 
22 773-15-13, 504-824-568

MYCIE 
okien

607-780-289

AAA NAPRAWA
TELEWIZORÓW, tanio 
22 641-80-74, 501-829-771

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

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej oferuje firma SOLPRA.
Tanio i solidnie, 798-034-056

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, 514-622-499

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

ROLETY montaż, 501-132-233
ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,

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

STOLARKA, pełny zakres,
panele, 22 641-54-84, 
601-751-247

STOLARSKIE, naprawy, 
22 649-72-40, 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

TAPICERSTWO solidnie, 
602-672-828

TAPICER
Ursynów 

22 649-88-45

TYNKI, 515-424-332
TYNKI gipsowe, cementowo-

wapienne, 511-529-965,
www.budax.pl 

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

ZŁOTA RĄCZKA, 503-428-653
ŻALUZJE, roletki, plisy,

verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, www.zalvert.pl

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

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

INTERNISTA, Grażyna
Zawadzka, 508-216-824

SPECJALISTA chorób
wewnętrznych, wizyty

domowe, opieka paliatywna,
detoks, uzależnienia, 24 h,

tel: 512-471-682
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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  
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 7 5 6  2 1  4 2  

7 5 7  0 4  0 2
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
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 
wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

SSoobboottaa 88 cczzeerrwwccaa ii 1155 cczzeerrww-
ccaa,, 1166..0000:: Dom Sztuki i Teatr Na
Straży (Straży Miejskiej w War-
szawie) zapraszają dzieci na
spektakl p.t. „O Florce, która
chciała zostać piłkarzem”. Wstęp
wolny. Przedstawienie przestrze-
ga najmłodszych przed zawie-
raniem nieodpowiednich znajo-
mości.

SSoobboottaa,, 88 cczzeerrwwccaa,, 2200..0000:: Po-
kaz tańca (taniec brzucha, bur-
leska i inne tańce kobiece). Wy-
konawcy: Anisa Hasna z zespo-
łem. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 99 cczzeerrwwccaa,, 1199..0000::
Teatr Za Daleki w Domu Sztuki
zaprasza na komedię Zama Bel-
leveingooda p.t. „Dwójka bez
sternika”. Wykonawcy: Małgo-
rzata Lewińska, Bogusław Kacz-
marczyk, Ewa Konstanciak,
Adam Szyszkowski. Scenogra-
fia: Izabela Stronias. Kostiumy:
Karol Kurpiewski. Fotosy: Bar-
tosz Mirecki. Muzyka: Leszek

Małecki. Producent: Bogna Ja-
niec. Produkcja: Studio Filmo-
we „N”. Reżyseria: Jacek Ragi-
nis. Telefoniczną rezerwację bi-
letów prowadzi sekretariat Do-
mu Sztuki od 3 czerwca. Sprze-
daż biletów w kasie Domu Sztu-
ki na godzinę przed spektaklem.

WWttoorreekk 1111 cczzeerrwwccaa,, 1199..0000 –
Teatr Młodzieżowy Domu
Sztuki „Klucz z Wiolinowej” za-
prasza na premierę spektaklu
„Sceny z Mikołajkiem”, wstęp
wolny. 

CCzzwwaarrtteekk 1133 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000 –
Teatr Dziecięcy Domu Sztuki
„Kluczyk z Wiolinowej” zapra-
sza na premierę spektaklu „Ta-
jemnica szyfru marabuta”, wstęp
wolny.

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę prac uczestni-
ków zajęć – dzieci, młodzieży i
dorosłych – w pracowniach pla-
stycznych Domu Sztuki (Pra-
cowni Rzeźby i Ceramiki oraz
Pracowni Grafiki, Malarstwa i
Rysunku). Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177
wwwwww..ssttookklloossyy..aarrtt..ppll

77.. 0066.. gg.. 1199 – Premiera spekta-
klu Teatru Wolandejskiego
„Zwyciężaj!”. Rezerwacja bile-
tów na wolandejski.pl. 

88.. 0066.. gg.. 1177 – Wernisaż wysta-
wy „Spotkanie ze sztuką po la-
tach”. Zbiorowa wystawa uczest-
ników warsztatów plastycznych
w Domu Kultury Stokłosy.

88.. cczzeerrwwccaa oo ggooddzziinniiee 1177 w
Galerii U odbędzie się wernisaż
wystawy „Spotkanie ze sztuką
po latach”. Jest to zbiorowa wy-
stawa prac uczestników warszta-
tów plastycznych w Domu Kultu-
ry Stokłosy – podopiecznych pa-
ni Barbary Bieleckiej-Woźniczko.

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo
CCzzłłoowwiieekkaa 

uull.. LLaanncciieeggoo 1133//UU99

1133..0066   cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
– „Z BANKIEM NA TY, CZYLI CO
WARTO WIEDZIEĆ  O CO PY-
TAĆ GDY JESTEŚMY W  BAN-
KU”. Spotkanie ze specjalistą od
bankowości p. Katarzyną Machaj.

Z jednZ jedn ym możym moż e be b yć pryć pr oblemoblem
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje IIzzaabbeellaa KKaabbaacciińńsskkaa
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

Ursynowska Galeria Dzia-
łań SMB „Imielin” nie go-
ściła jeszcze tak dużej wy-
stawy wybitnego, multi-
medialnego artysty-mala-
rza i performera, którego
twórczość, w tych kierun-
kach sztuki współczesnej,
jest znana na pięciu kon-
tynentach. 

Peter Grzybowski (wtedy jesz-
cze – Piotr) urodził się w 1954
roku w Krakowie. Studiował na
tamtejszej ASP, na wydziale ma-
larstwa. Dyplom otrzymał w
1982 roku i już wtedy, przygoto-
wane na tę okoliczność jego ob-
razy, zakwalifikowane jako do-
kumentacja performance, zaska-
kiwały oryginalnością i nowator-
stwem. W 1985 roku wyjechał
na stałe do USA i osiadł w No-
wym Jorku. Wkrótce stał się zna-
ny pod nowym imieniem Peter

Grzybowski. Ciągle eksperymen-
tował, doskonalił swój styl i szyb-
ko zyskał szacunek środowiska
tamtejszych performerów. Nie-
zwykle pracowity, bierze udział
w występach, prezentacjach in-
dywidualnych i zbiorowych, in-
stalacjach, spektaklach multime-
dialnych niemal na całym świe-
cie. Lista miejsc, w których zaist-
niał jest bardzo długa. Był człon-
kiem grup artystycznych:
AWACS, Konger, PaaS, Fort Sztu-
ki, IAPAO. Obecnie jest prezesem
Fundacji Kesher w Polsce. Związ-
ków z krajem nigdy nie porzucił
i teraz ma dwie pracownie: w
Nowym Jorku i w Krakowie.

Wystawa w Galerii Działań no-
si tytuł CHANGES co tłumaczy
się (z angielskiego) „zmiany”,
„przemiany”. To drugie słowo wy-
daje się bardziej odpowiednie dla
treści prezentowanych obrazów.

Większość z nich bowiem powsta-
ła na przełomie lat 80. już po
opuszczeniu Polski i w czasie „kli-
matyzowania się” artysty w no-
wej sytuacji, innych warunkach,
w porównaniach z obcym otocze-
niem. Czuje się, że twórca nie ma
duchowych problemów np. no-
stalgii, czy zauroczenia Stanami
Zjednoczonymi. On po prostu
konfrontuje obiektywnie, na neu-
tralnej płaszczyźnie sztuki, dwie
kultury, dwa etosy, które zaist-
niały w jego życiu. Jako „nowy”
ma świeże, wyostrzone spojrze-
nie na „amerykańską” codzien-
ność i z tej pospolitości wyławia
interesujący go temat. Dokumen-
tuje go w czymś, co nazywa
„kompozycją multimedialną” po-
strzeganą przez oglądającego ja-
ko dzieło artysty-malarza, obraz. 

Ekspozycja ilustruje tylko część
„malarską” twórczości Petera Grzy-
bowskiego. Począwszy od 2000
roku zaistniał również jako perfor-
mer korzystający szeroko z nowych
mediów (video, audio, oświetle-
nie UV, komputery itp.) tworząc
przy ich pomocy konstrukcje prze-
strzenne i trójwymiarowe.

Wystawa w Galerii Działań
będzie czynna do 11 czerwca br.
codziennie (z wyjątkiem sobót i
niedziel) w godz. 14.00-20.30, w
tym czasie jest czynny telefon
Galerii: 22 643 65 37.

Te k s t  i  f o t o  J e r z y  R .  B o j a r s k i

Polski performer „międzykontynentalny”
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