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Czy Piotr Guział
pozbawi
prezydentury Hannę
Gronkiewicz-Waltz?



Nie wszyscy święci idą do nie-
ba. Gdy już opinia publicz-
na w Polsce przywykła do

tego, iż w ekscesach obyczajowych
nikt nie przebije obywatelki Doroty
Rabczewskiej, zwanej Dodą Elek-
trodą, okazało się, że jeśli chodzi o
skandalizowanie, to ta znana z
opluwania autorów Biblii blondyn-
ka razem ze swym byłym kochan-
kiem Nergalem może wielu polskim
księżom najwyżej buty czyścić. Przez
wiele lat o rozpasaniu znacznej czę-
ści kleru mówiło się jedynie półgęb-
kiem, a śmiałkom, którzy próbo-
wali ujawniać faryzeuszowską po-
stawę konkretnych “duszpasterzy”,
zarzucano od razu, że “prowadzą
walkę z Kościołem”. Co ciekawe,
przedziwny układ z cenzurą za cza-
sów PRL sprawiał, że na temat wy-
skoków nie wytrzymujących celiba-
tu kapłanów w mass mediach pano-
wało zadziwiające milczenie. Było to
też z pewnego punktu widzenia zro-
zumiałe, gdyż Kościół stanowił in-
stytucję wspierającą społeczeństwo
w przeciwstawianiu się władzy z
komunistycznego nadania ZSRR. 

Dziś czerpie niemałe korzyści z
nadania Rzeczypospolitej ja-
ko największy autorytet mo-

ralny otoczony aureolą świętości,
którą ja akurat, będąc dzieckiem,
rozumiałem jako coś nadludzkiego,
związanego wyłącznie z Bogiem i
jego najbliższym otoczeniem. Po la-

tach okazało się, że każdy może zo-
stać świętym w drodze swoistego ca-
stingu, w którym kościelni eksperci
“zaliczają” kandydatowi odpowied-
nią liczbę dokonanych cudów. Bar-
dzo to przypomina klasyfikacje spor-
towe, w których najlepsi legitymują
się na przykład największą kolek-
cją strzelonych bramek albo usta-
nowionych rekordów. Patrząc z bo-
ku, można dojść do wniosku, że pro-
cedura zaliczania niektórych cudów
śp. Janowi Pawłowi II jest w obecnej
dobie czymś cokolwiek żenującym i
nie tyle wzmacnia dobrą pamięć o
nim, ile go ośmiesza. Jeśli ktoś już
chce widzieć w określonej osobie
świętego, niech pozostawi czynność
dodania aureoli samemu Bogu, a
nie najczcigodniejszemu nawet jury.
Bo skoro Kościół reklamuje cudo-
twórców - niczym producenci far-
maceutyków swoje nadzwyczajne
leki, po których każda choroba prze-
chodzi jak ręką odjął - to nie powi-
nien urządzać cyrku na warszaw-
skim Stadionie Narodowym, gdzie
charyzmatyczny skądinąd i wyjąt-
kowo sympatyczny kapłan z Ugan-
dy John Bashobora miał swoją mo-
dlitwą automatycznie uzdrawiać
zgromadzonych tam 60 tysięcy na-
iwnych. I być może uzdrowił, ale tyl-
ko chorych z urojenia.

U zarania państwa polskiego
chrześcijaństwo było naj-
ważniejszym czynnikiem

cywilizacyjnym i kulturotwórczym,
wyrywając naszych słowiańskich
przodków ze stanu nazywanego do
dziś pogardliwie pogaństwem. Gdy-
by jednak ówcześni poganie spod
berła Mieszka I pojawili się nagle z
figurkami swoich bożków na obec-
nych polskich drogach, to by się
ogromnie zdziwili, że teraźniejszy
kult świętych figurek i świętych ob-
razów przypomina ich własne bał-

wochwalstwo - wypisz, wymaluj.
A sławetna Noc Kupały, podczas
której dozwolona była powszech-
na rozwiązłość, to małe piwo w po-
równaniu z orgiami, organizowa-
nymi przez niektórych polskich du-
chownych. 

Sam tak tu mędrkuję, jakbym
wszystkie rozumy pozjadał, a
wszystko po to, żeby przejść

ad rem - czyli dotknąć już bezpo-
średnio piekielnie (jakże trafne to
określenie) gorącego i aż nadto bul-
wersującego tematu, jakim jest sek-
sualne wykorzystywanie dzieci
przez księży Kościoła katolickiego.
Gdyby cały obóz antyklerykałów
chciał dopiec Kościołowi w najbar-
dziej wyrafinowany sposób, aran-
żując jakieś prowokacje, to i tak nie

wymyśliłby scen równie kompro-
mitujących, jak te, które zaprezen-
towali ostatnio niektórzy prości
księża, a przede wszystkim hierar-
chowie z przewodniczącym Episko-
patu - arcybiskupem Józefem Mi-
chalikiem na czele. 

P laga kościelnej pedofilii
wstrząsnęła na początek
Ameryką, gdzie w następ-

stwie wypłaconych odszkodowań
zbankrutowały całe diecezje. W
wydaniu europejskim pierwsze
skrzypce w księżym wyuzdaniu
grały do niedawna arcykatolicka
Irlandia i sam Watykan, gdzie po-
noć do czołówki “rozprowadzają-
cych” w kościelnej rozpuście nale-
żał pomawiany o molestowanie
kleryków mieszkaniec Poznania

arcybiskup Juliusz Paetz. Jego gło-
śną sprawę obyczajową - dziwnym
trafem - zamieciono pod dywan.
Teraz jednak nie tylko polskie me-
dia nie popuściły, gdy okazało się,
że w karaibskim państewku Do-
minikana znacznie poważniejsze
grzechy wytknięto dwu polskim
kapłanom: poszukiwanemu do
niedawna listem gończym Wojcie-
chowi Gilowi i arcybiskupowi Józe-
fowi Wesołowskiemu. Obaj mieli
dopuszczać się obcowania płcio-
wego z nieletnimi. W wypadku ar-
cybiskupa rzecz jest o tyle sensa-
cyjna, że Jego Ekscelencja był w
Dominikanie nuncjuszem papie-
skim, co by potwierdzało, że pedo-
filską słabością ogarnięta została
nawet watykańska ekstraklasa.

Informacja o skandalu rozcho-
dzi się dziś błyskawicznie za po-
średnictwem Internetu, więc tym

razem nasz episkopat musiał zająć
nie tylko w dominikańskiej kwestii
oficjalne stanowisko, co by może nie
było najgorszym wyjściem, gdyby
swoich własnych trzech groszy nie
dorzucił arcybiskup Michalik, suge-
rując niedwuznacznie, że to same
dzieci zachęcają księży do pospól-
nych igraszek seksualnych i biednym
kapłanom coraz trudniej się od tych
bezecników opędzić. Jego wypowiedź
będzie najprawdopodobniej zgłoszo-
na do Księgi Guinnessa jako abso-
lutny rekord zakłamania. 

Obecny papież Franciszek dał
już do zrozumienia, że się
nie będzie ceregielić z wy-

stępnymi obłudnikami w kościel-
nych szatach. Stąd nasz episkopat
próbuje robić dobrą minę do złej
gry, jaką uprawiał przez długie la-
ta. Przypomnę zatem, że ta nieczy-
sta gra odbywa się nie tylko na
płaszczyźnie obyczajowej. Przykła-
dem - wrogie (mieszkańcom) prze-
jęcie przez Archidiecezję Warszaw-
ską na zasadzie niby-wymiany
trzech działek w samym centrum
zielonego terenu rekreacyjnego pod
ursynowską Kopą Cwila w celu za-
budowy sakralnej. Choć archidie-
cezja ustami samego metropolity
ogłosiła w końcu, że rezygnuje z tej
inwestycji i zgodziła się pono na ob-
jęcie w zamian terenu na Woli, na-
gle wyszło na jaw, że nic z tych rze-
czy. Ktoś zrobił sobie z gęby cholewę,
ponieważ archidiecezjalni prawni-
cy nadal występują przed sądem o
służebność przejazdu na wspomnia-
ne działki. Stare przysłowie: modli
się pod figurą, a diabła ma za skó-
rą - pasuje tutaj jak ulał.
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REHABILITACJA – ODCHUDZANIE – MASAŻ – RELAKS

Studio Kształtowania Sylwetki SLEN-
DER LIFE (Ursynów, ul Grzegorzewskiej
6) z wielką przyjemnością powita tych
z Państwa, którzy pragną osiągnąć
sprawność i sprężystość ciała, wyraź-
nie zmniejszyć bóle kręgosłupa i sta-
wów, wysmuklić sylwetkę.

Wszystko to mogą Państwo zyskać i utrzy-
mać na długo korzystając z naszych sześciu łó-
żek oraz dwóch urządzeń masujących (rolletic,
massager). W ciągu 80 minut wykonają Pań-
stwo bez wysiłku serię bardzo prostych ćwi-
czeń, a pomogą w tym ruchome elementy łóżek,
które mechanicznie pobudzą poszczególne par-
tie mięśni.

Ćwiczenia wykonuje się w pozycji leżącej, a za-
tem nie obciążają one kręgosłupa i stawów, jak
również nie podnoszą ciśnienia krwi i nie przy-
spieszają akcji serca.

Zajęcia w Studiu proponujemy osobom do-
rosłym, także tym z Państwa, którzy lata młodo-
ści mają dawno za sobą.

SSttuuddiioo SSlleennddeerr LLiiffee cczzyynnnnee jjeesstt:: 

oodd ppoonniieeddzziiaałłkkuu ddoo ppiiąąttkkuu 
ggooddzz.. 1100..0000 - 2200..0000

ww ssoobboottęę - ggooddzz.. 99..0000 - 1144..0000
TTeelleeffoonn ddoo SSttuuddiiaa:: 2222 664444 9944 5522

Oferujemy bardzo przystępne ceny za ćwi-
czenia (również ceny ulgowe), a przez mie-
siąc od ukazania się ogłoszenia do ceny karne-
tu na 10 zajęć będzie udzielony rabat 10%
(możliwe jest uiszczenie opłaty za karnet w
dwóch ratach).

Poza ćwiczeniami w Studiu Slender Life ofe-
rujemy Państwu (w bardzo umiarkowanych
cenach):

– usługi fryzjerskie:  
– manicure, pedicure
– zabiegi kosmetyczne
– masaż ręczny (leczniczy kręgosłupa, ujędr-

niający, wyszczuplający, limfatyczny)

FFRRYYZZJJEERRSSTTWWOO

– strzyżenie męskie: w poniedziałki 15 zł

KKOOSSMMEETTYYKKAA

– manicure hybrydowy: 50 zł 
– oczyszczanie manualne + sonoforeza +

masaż twarzy + piling kawitacyjny + maska:
promocja 60 zł cały zabieg

– kwasy: zabieg 70 zł
– mikrodermabrazja: zabieg 70 zł

MMAASSAAŻŻEE RRĘĘCCZZNNEE

– różne rodzaje: 30 minut - 35 zł

RROOLLLLMMAASSAAŻŻ 

– 30 minut - 10 zł

ĆĆWWIICCZZEENNIIAA RREEHHAABBIILLIITTAACCYYJJNNEE

– na łóżkach: 80 minut - 20 zł
– karnet dla emerytów: 10 wejść po 80 minut

- 160 zł

TTeelleeffoonn:: 2222 335577-6622-4422 
((ttaakkżżee,, jjaakk ddoo SSttuuddiiaa - 2222 664444-9944-5522))
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Aż trudno w to uwierzyć,
że 5 października, a więc
w ostatnią sobotę miesz-
kańcy Ursynowa już po
raz szesnasty spotkali się
na corocznym biegu Passy,
który już od ponad deka-
dy regularnie odbywa się
pod Kopą Cwila.

– Przełajowe biegi organizo-
wane u podnóża Kopy Cwila dla
uczniów z ursynowskich szkół na
stałe wpisały się w kalendarz im-
prez organizowanych na terenie
Ursynowa. Pamiętam wszystkie
dotychczasowe edycje biegów.
Jestem przekonany, że i tegorocz-
na, szesnasta już edycja będzie
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem – powiedział nam przed bie-
giem zastępca burmistrza dzielni-
cy Ursynów Piotr Machaj i trzeba
napisać, że się nie pomylił.

Sekretariat zawodów wy-
dał bowiem w sobotę po-
nad 1650 specjalnie przy-

gotowanych na tę okazję koszulek
z okazjonalnym nadrukiem
uprawniających do startu w bie-
gach. Biegi rozgrywane były w
dwóch kategoriach – osobno dla
dziewcząt i chłopców. Jako pierw-
si wystartowali najmłodsi, czyli
przedszkolaki, których rywaliza-
cja na dystansie 100 metrów cie-
szy się corocznie największym za-
interesowaniem zgromadzonej
publiczności. Świeżo upieczeni
uczniowie podstawówek mieli do
przebiegnięcia już 300 metrów,
trzecio- i czwartoklasiści 600 me-
trów, a najstarsi uczniowie pod-
stawówek już 800 metrów. Gim-
nazjaliści przebiegli równo kilo-
metr, a uczestników powyżej szes-
nastego roku życia czekały już

znacznie poważniejsze dystanse:
kobiety 2,5 a mężczyźni aż 5 kilo-
metrów.

Jednym z największych
atutów naszej imprezy
jest fakt, że liczy się nie

osiągnięty wynik, ale przede
wszystkim wspólna, dobra zaba-
wa. Każdy, absolutnie każdy
uczestnik biegu, niezależnie od
tego, które miejsce zajął na mecie
otrzymał pamiątkowy upomi-
nek, nikt nie wrócił do domu z
pustymi rękami. Dbamy o to, aby
każdy startujący otrzymał spe-
cjalną okolicznościową koszulkę
oraz pamiątkowy dyplom, a naj-
lepsi także pokaźnych rozmia-
rów puchary.

Impreza została zorganizo-
wana przy zaangażowaniu
środków finansowych

Dzielnicy Ursynów, a ursynowski
burmistrz Piotr Guział przybył na
imprezę, aby nie tylko kibicować
biegaczom, ale także osobiście
wręczyć najlepszym zawodnikom
nagrody oraz puchary. Ogromne
podziękowania kierujemy także
do sponsorów, którzy od lat wspie-
rają Bieg Passy – Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Na Skraju” , a tak-
że firmy „Winda-Warszawa” i To-
talizator Sportowy.

Zakończenie zawodów
sportowych, to jednak w
żadnym wypadku nie

koniec imprezy. Po wysiłku przy-
chodzi bowiem czas na przyjem-
ności, a trzeba napisać, że o żołąd-
ki uczestników zadbano dosko-
nale. Jak co roku była znakomita
kiełbasa z grilla oraz słynna już na
niemal cały Ursynów wojskowa
grochówka, od lat przygotowy-
wana przez logistykę Akademii

Obrony Narodowej w Remberto-
wie. Na deser były znakomite wy-
pieki w postaci pączków prosto
z cukierni Krzosek z Piaseczna, a
do popicia napoje ufundowane
jak co roku przez firmę Coca-Co-
la HBC Polska Sp. z o.o. 

Przez cały czas trwania
imprezy pobyt pod Kopą
Cwila umilał młodzie-

żowy zespół taneczny Rean, pod
wodzą niestrudzonego Andrze-
ja Dylczyka, który od wielu lat
wspaniale sprawdza się jako pro-
wadzący zawodów. Tym razem
również nie zabrakło pokazów
taneczno-akrobatycznych, któ-
re tak bardzo podobają się co-
rocznie zgromadzonej publicz-
ności, czy zabaw z dziećmi, pod-
czas których rozdano górę słody-
czy, co najbardziej przypadło do
gustu najmłodszym z uczestni-
ków. Dodatkową atrakcją był wy-
stęp dzieci ze szkoły tańca Mar-
ty Wiśniewskiej, czyli popular-
nej Mandaryny, która sama rów-
nież pojawiła się na scenie.

Do tego należy dodać jesz-
cze fantastyczną pogo-
dę, jaka panowała tego

dnia pod Kopą i mamy już pełen
obraz fantastycznej imprezy. Bo
tegoroczną edycję zdecydowanie
należy zaliczyć do grona tych naj-
bardziej udanych. Zresztą co tu
dużo pisać, wystarczy spojrzeć na
zdjęcia obok i popatrzeć na roze-
śmiane miny dzieciaków, aby po-
wiedzieć, że znowu było warto.
Do zobaczenia pod Kopą za rok!

L u K
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

WWyynniikkii nnaa ssttrroonniiee iinntteerrnneettoo-
wweejj:: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll

XVI Ursynowski Bieg Przełajowy pod Kopą Cwila już za nami

Ponad tysiąc dzieci wystartowało w Biegu Passy!
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APEL O UDZIAŁ 
W GŁOSOWANIU 

REFERENDALNYM
Choć różnimy się w ocenie sposobu sprawowania urzędu Prezydenta m.st.

Warszawy, to jesteśmy zgodni w przekonaniu, że wzywanie do bojkotu war-
szawskiego referendum jest niszczące dla cnoty społecznej aktywności. 

Rozumiemy, że wezwanie do nieuczestniczenia w referendum to najprost-
sza metoda obrony Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Choć najprost-
sza i być może najskuteczniejsza, ma jednak szkodliwe efekty uboczne. Ape-
le płynące ze strony jednej z partii politycznych, by osoby zadowolone ze
sposobu sprawowania urzędu przez Hannę Gronkiewicz-Waltz nie uczestni-
czyły w referendum, popularyzują obstrukcję jako metodę walki politycznej.

Czy rok trwania na urzędzie wart jest psucia obyczajów politycznych? Czy
obrona urzędu uzasadnia stosowanie tak szkodliwego narzędzia? Na skutek
stosowania obstrukcji samorządność i obyczaj uczestnictwa w sprawach pu-
blicznych ucierpią w stopniu znacznie przewyższającym korzyści, jakie w
przypadku niepowodzenia referendum odniosłaby partia polityczna, do któ-
rej należy Pani Prezydent.

Wzywamy osoby uważające, że Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna po-
zostać na stanowisku Prezydenta m.st. Warszawy, do rezygnacji z najłatwiej-
szej, lecz destrukcyjnej dla demokracji formy obrony. Wzywamy do uczestnic-
twa w referendum!

Bojkot pozostawmy w arsenale broni przeciwko ustrojom niedemokratycznym!
P i o t r  G u z i a ł  –  p r z e w o d n i c z ą c y  W a r s z a w s k i e j  W s p ó l n o t y  S a m o r z ą d o w e j

K o n r a d  R y t e l  –  p r e z e s  M a z o w i e c k i e j  W s p ó l n o t y  S a m o r z ą d o w e j
P a w e ł  K u k i z  –  l i d e r  r u c h u  P l a t f o r m a  O b u r z o n y c h

Jeśli ktoś ma nadzieję, że w niedzielę ucieknie od tego
pytania jest w błędzie. W referendum dotyczącym od-
wołania prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz
wypowie się każdy dorosły warszawiak. 

Jest to chyba pierwsza sytuacja w historii wszystkich dotych-
czasowych głosowań, gdzie będzie stuprocentowa frekwencja. Na-
reszcie nie będę musiał wysłuchiwać osób, które powiedzą że „wie
Pan, ja nie wiem, nie interesuje mnie to, nie idę”. 

Pani prezydent już dawno w jasny sposób określiła zasady gło-
sowania: „Ten kto zostaje w domu 13 października, ten popiera mnie
i to co robię w Warszawie od siedmiu lat.” Wtórują pani prezy-
dent: premier, prezydent kraju, wiele osób z establishmentu oraz
partia rządząca naszym krajem i miastem. Możemy protestować i
mówić, że to obniża jakość naszej demokracji, że im nie wolno te-
go robić, że wzmacnianie bierności obywateli w imię doraźnych ko-
rzyści politycznych, tej czy innej partii, jest na dłuższą metę bardzo
złe dla naszego kraju. Jednak nie zmienia to faktu, że taka jest lo-
gika niedzielnego referendum.

Wszystkie badania wskazują, że Hanna Gronkiewicz-Waltz prze-
gra 13 października głosowanie. W urnach znajdzie się więcej
głosów za jej odwołaniem, niż za pozostaniem. Jednak czy to na-
sze głosowanie będzie skuteczne? Czy pani prezydent będzie mu-
siała złożyć swój urząd w poniedziałek? To zależy od liczby odda-
nych głosów. Jeśli będzie ich ponad 400 tysięcy, to Hanny Gron-
kiewicz-Waltz w poniedziałek, a najdalej we wtorek, nie będzie. Je-
śli mniej, to, mimo iż przegra głosowanie, będzie jeszcze rządzić
naszym miastem przez ponad rok. W tym kontekście pytanie TAK
CZY NIE dla dalszych rządów pani Hanny Gronkiewicz-Waltz do-
tyczy każdego z nas. 

Tak, drogi Czytelniku. Nie robiąc nic, też wybierasz. Twoja bier-
ność i nieobecność w lokalu wyborczym 13 października w niedzie-
lę jest głosem za pozostaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz na stano-
wisku prezydenta naszego miasta. 

Tak więc pytam wszystkich. Jaka jest wasza odpowiedź? TAK czy
NIE? 

P i o t r  G u z i a ł

TAK CZY NIE? – Pytanie, przed którym nie można uciec
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W niedzielę 13 października referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Będzie można głosować w godzinach 7.00 – 21.00. Do odwołania potrzeba 389 430 głosów.

„„OOśśmmiieellaamm ssiięę kkrreeśślliićć ddoo WWaass
ttee ssłłoowwaa......””,, „„DDwwóócchh nnaajjwwiięękk-
sszzyycchh ppoolliittyykkóóww IIIIII RRPP,, cczzyyllii
AAlleekkssaannddeerr KKwwaaśśnniieewwsskkii ii LLee-
sszzeekk MMiilllleerr......””.. TToo ccyyttaattyy zz ppaańń-
sskkiieeggoo lliissttuu ddoo „„pprrzzyyjjaacciióółł zz SSLLDD””..
CCóóżż zzaa kkwwiieecciissttyy jjęęzzyykk,, aa ii wwaazzee-
lliinnkkaa nnaajjwwyyżżsszzeejj pprróóbbyy.. JJaakkoośś
ssmmaarroowwaanniiee mmiiooddeemm ppaannaa MMiill-
lleerraa nniiee ppoommooggłłoo,, „„nnaajjwwiięękksszzyy
ppoolliittyykk IIIIII RRPP”” pprroowwaaddzzii zzaakkuullii-
ssoowwee ggiieerrkkii zz PPOO ii mmaa ww ggłłęębboo-
kkiimm ppoowwaażżaanniiuu wwiieerrnnooppooddddaańń-
cczząą eeppiissttoołłęę sskkiieerroowwaannąą pprrzzeezz
ppaannaa ddoo ddzziiaałłaacczzyy SSLLDD.. CCoo ppaann
nnaa ttoo??

Cytuje Pan list otwarty skie-
rowany przeze mnie do moich
koleżanek i kolegów z SLD, w
którym apeluję o poparcie refe-
rendum. Od początku mojej ak-
tywności publicznej, byłem
związany z tym ugrupowa-
niem, najpierw przez 7 lat jako
członek, a teraz więziami to-
warzyskimi i światopoglądo-
wymi. Prawdziwa lewica dąży
do zmian i je kreuje. Jeśli SLD
nie chce skończyć jak przystaw-
ka PO musi się przebudzić. W
Warszawie jest na to szansa,
właśnie przy okazji referen-
dum. Szkoda, że władze tej par-
tii wybierają krótkoterminowe
korzyści zamiast długotermi-
nowych celów politycznych,
czyli wygrania czterech kolej-
nych kampanii wyborczych. Ca-
łe szczęście, że nie ma tam jed-
nolitego poglądu na referen-
dum i np. nasz ursynowski są-
siad europoseł Wojciech Olej-
niczak, czy sąsiedzi z Wilanowa
posłanka Małgorzata Szmaj-
dzińska i premier Józef Oleksy
pójdą do referendum.

GGddzziiee wwiiddzzii ppaann sswwoojjee mmiieejjssccee
pprrzzeezz nnaajjbblliiżżsszzee cczztteerryy llaattaa - ddrruu-
ggaa kkaaddeennccjjaa ww rraattuusszzuu uurrssyynnooww-
sskkiimm,, cczzyy wwyyżżeejj,, nnaa PPllaaccuu BBaannkkoo-
wwyymm?? AA mmoożżee oodd 22001155 rr.. nnaa
WWiieejjsskkiieejj?? WWsszzaakk aappeettyytt rroośśnniiee
ww mmiiaarręę jjeeddzzeenniiee,, sszzcczzeeggóóllnniiee
wwśśrróódd lluuddzzii uupprraawwiiaajjąąccyycchh ppoollii-
ttyykkęę.. TTyyllkkoo bbaarrddzzoo pprroosszzęę,, bbeezz
śścciieemmnniiaanniiaa.. SSppoołłeecczzeeńńssttwwoo,,
sszzcczzeeggóóllnniiee uurrssyynnoowwsskkiiee,, kkttóórree
wwyynniioossłłoo ppaannaa ddoo wwłłaaddzzyy,, zzaassłłuu-
żżyyłłoo ssoobbiiee nnaa sszzcczzeerroośśćć zzee ssttrroonnyy
sswwoojjeeggoo bbuurrmmiissttrrzzaa.. 

Moją pasją jest samorząd, w
którym działam od 15 lat i nie
zamierzam tego zmieniać. To
w samorządzie podejmuje się
decyzje, których skutek jest nie-
malże natychmiast widoczny.
To wyzwala pozytywną adre-
nalinę, że można widocznie
zmieniać świat, przynajmniej
ten wokół nas. Niestety ustrój
Warszawy jest tak zbudowany,
że skuteczność władz dzielnic
zależy w dużej mierze od mą-
drości władz Warszawy, bo-
wiem to od nich zależy wyso-
kość budżetu dzielnicy. Zatem
odpowiadając na pytanie po-
wiem krótko. Moją pasją jest
Ursynów, jednak aby mieć
wpływ na pomyślność dla
mieszkańców mojej dzielnicy
muszę mieć wpływ na władze
miasta bezpośrednio w nich za-
siadając, lub pośrednio wspiera-
jąc koalicyjnie. Obecnie tak nie-
stety nie jest, przez co wielu
spraw nie możemy przeprowa-
dzić mając w szprychach kij
wkładany przez prezydent 
Warszawy.

SSppoottkkaałłeemm ssiięę zz ttwwiieerrddzzee-
nniieemm,, żżee kkoonnfflliikktt ppoommiięęddzzyy ppaa-
nnaamm aa HHaannnnąą GGrroonnkkiieewwiicczz -
WWaallttzz,, kkttóórreeggoo eeffeekktteemm jjeesstt nniiee-
ddzziieellnnee rreeffeerreenndduumm,, mmaa ww ssoo-
bbiiee ccoośś oossoobbiisstteeggoo.. TToo pprraawwddaa??

Gdyby chcieć kierować się
przy podejmowaniu decyzji oso-

bistymi sympatiami nie dałoby
się racjonalnie zarządzać. Han-
na Gronkiewicz-Waltz jest mi
obojętna jako osoba prywatna.
Na pewno nie mam potrzeby
częstszych, niż jest to koniecz-
ne, spotkań z nią, ponieważ w
żadnej dziedzinie człowieczeń-
stwa nie jest mi bliska. Uważam,
że nie wykorzystała siedmiu lat
prezydentury do zapewnienia
Warszawie skoku cywilizacyjne-
go w żadnej dziedzinie. Po czę-
ści wynikało to z fatalnego dobo-
ru współpracowników, po czę-
ści z jej braku umiejętności za-
rządczych.

CCzzyy ppooddddaajjąącc ttoottaallnneejj kkrryyttyy-
ccee rrzząąddyy HHaannnnyy GGrroonnkkiieewwiicczz -
WWaallttzz uuwwaażżaa ppaann,, żżee ttee mmiinniioonnee
ssiieeddeemm llaatt ttoo wwyyłłąącczznniiee jjeejj ppoo-
rraażżkkii?? MMoożżee jjeeddnnaakk zznnaajjddzziiee ppaann
jjaakkiieeśś ppoozzyyttyywwnnee aakkcceennttyy tteejj pprree-
zzyyddeennttuurryy,, kkttóórree cchhooćć ttrroocchhęę wwyy-
bbiieelląą  cczzaarrnnyy wwiizzeerruunneekk HHGGWW
pprrzzyyppiissaannyy jjeejj pprrzzeezz ppaannaa,, WWaarr-
sszzaawwsskkąą WWssppóóllnnoottęę SSaammoorrzząąddoo-
wwąą,, jjaakk rróówwnniieeżż ppoolliittyykkóóww ppaarrttiiii
ooppoozzyyccyyjjnnyycchh?? 

Pan wybaczy, ale nie jestem
na etacie rzecznika prezydent
Warszawy. Jeśli mieszkańcy
uważają, że to w porządku, iż
polityk realizuje zaledwie małą
część obietnic zapowiedzianych
przez siebie, i to w dwóch kam-
paniach wyborczych, to niech
wyrażą w głosowaniu poparcie
dla pani prezydent. Ja uważam,
że rzeczy należy nazywać po
imieniu. Zostaliśmy jako wybor-
cy dwukrotnie oszukani. Przy-
kłady ot choćby tylko z ursy-
nowskiego podwórku: brak
Szpitala Południowego, brak
połączenia z Wilanowem, brak
poszerzenia Pileckiego i Płasko-
wickiej, a także przedłużenia
Gandhi – ulic zarządzanych nie
przez dzielnicę, a przez miasto.
Brak funduszy na budowę no-
wych żłobków i przedszkoli, ob-
cięcie środków na kulturę, pró-
ba zlikwidowania nocnych kur-
sów metra. Aż nadto powodów
by mieszkaniec Ursynowa 13
października poszedł na refe-
rendum.

ZZaałłóóżżmmyy,, żżee ooggłłoosszzoonnoo wwyybboo-
rryy nnaa pprreezzyyddeennttaa WWaarrsszzaawwyy,, ppaann
ssttaarrttuujjee,, wwyyggrryywwaa ii kkiillkkuusseettttyy-
ssiięęcczznnyy rroozzeennttuuzzjjaazzmmoowwaannyy
ttłłuumm nniieessiiee ppaannaa nnaa rraammiioonnaacchh
nnaa PPllaacc BBaannkkoowwyy jjaakkoo mmęężżaa
ooppaattrrzznnoośścciioowweeggoo.. OOdd cczzeeggoo zzaa-
cczząąłłbbyy ppaann sswwoojjee rrzząąddyy ww ooppuusszz-
cczzoonnyymm pprrzzeezz HHGGWW ggaabbiinneecciiee ii
jjaakkiiee wwyyttyycczzyyłł pprriioorryytteettyy??

Od audytu finansowego mia-
sta, żeby zdiagnozować skalę za-
dłużenia stolicy. Jeszcze tego sa-
mego dnia zostałaby zmieniona
struktura organizacyjna urzędu.
Kompetencje licznych biur miej-
skich w większości przypadków
zostałyby przekazane burmi-
strzom dzielnic, bo to oni są bli-
żej ludzi. W ciągu roku istotnie
zmniejszyłoby się zatrudnienie
rozdęte dzisiaj ponad granice
przyzwoitości. Rozwiązałbym
też Straż Miejską w jej obecnej
konstrukcji służby represyjnej w
stosunku do obywatela. 

WW oossttaattnniicchh ddaanniiaacchh ffoottooggrraa-
ffoowwaałł ssiięę ppaann zz RRyysszzaarrddeemm KKaallii-
sszzeemm,, kkttóórryy nniiee wwyykklluucczzyyłł,, żżee
wwyyssttaarrttuujjee ww wwyybboorraacchh nnaa pprree-
zzyyddeennttaa WWaarrsszzaawwyy.. UUwwaażżaa ppaann,,
żżee bbyyłłbbyy ttoo wwłłaaśścciiwwyy cczzłłoowwiieekk
nnaa wwłłaaśścciiwwyymm ssttaannoowwiisskkuu?? 

Ryszard Kalisz ma najwyż-
sze polityczne kwalifikacje i
według mnie może zostać nie
tylko prezydentem Warszawy,
ale i Polski. Nie wiem, czy bę-
dzie kandydował w wyborach

samorządowych, bo ponoć
wcześniej chce wystartować do
Parlamentu Europejskiego, ale
jeśli zdecyduje się na start na
prezydenta Polski będę go w
tym wspierał. 

Pan Kalisz faktycznie jest zna-
komitym prawnikiem - konsty-
tucjonalistą, przednim mówcą i
przesympatyczną osobowością.
Jednakowoż jest także czoło-
wym celebrytą występującym
niekiedy nawet kilkanaście razy

dziennie w studiach radiowych
i telewizyjnych. A Warszawy nie
zmieni się gadaniem, przyszłe-
go włodarza stolicy czeka wie-
loletnia ciężka tyrka, przycho-
dzenie do ratusza bladym świ-
tem i wychodzenie późną no-
cą. Czy pana Kalisza stać na ta-
kie poświęcenie? Bo jeśli refe-
rendum ma przynieść efekt w
postaci porzekadła „zamienił
stryjek siekierkę na kijek” to mo-
że lepiej nie iść jednak do urn,
bo byłoby to bez sensu. 

Samorząd to specyficzna dzie-
dzina polityki, w której kontakt
z mieszkańcem jest codzienny, a
decyzje lub ich brak, mają skut-
ki niemal natychmiastowe. Aby
być dobrym prezydentem War-
szawy trzeba na pewno lubić lu-
dzi, a tu z Ryszardem Kaliszem
moglibyśmy iść w konkury. Nie-
mniej jednak 13 października
nie wybieramy prezydenta mia-
sta, tylko oceniamy rządy Hanny
Gronkiewicz-Waltz.

CChhwwaalląą ppaannaa zzaa sskkuutteecczznnoośśćć
ww ddzziiaałłaanniiuu ii ssłłuusszznniiee.. OOggrraałł ppaann
nnaa llookkaallnneejj sscceenniiee uurrssyynnoowwsskkąą
PPOO ii ppoozzbbaawwiiłł jjąą sspprraawwoowwaanneejj
pprrzzeezz llaattaa wwłłaaddzzyy,, tteerraazz ddoobbrraałł
ssiięę ppaann ddoo sskkóórryy wwiicceesszzeeffoowweejj
ppaarrttiiii rrzząąddzząącceejj ppaańńssttwweemm.. NNiiee

mmaajjąącc zzaapplleecczzaa ppoolliittyycczznneeggoo ppoo-
sszzeeddłł ppaann nnaa kkoonnffrroonnttaaccjjęę zz ppoo-
ttęężżnnąą ssiiłłąą ppoolliittyycczznnąą,, kkttóórraa mmoo-
żżee ppaannaa zzmmiiaażżddżżyyćć ww jjeeddnneejj
cchhwwiillii.. JJuużż bbyy ttoo zzrroobbiillii,, aallee jjeesstt
ppaann zzbbyytt ppooppuullaarrnnyy.. CCoo jjeesstt ggee-
nneerraattoorreemm ppaańńsskkiicchh ddzziiaałłaańń -
zzwwyykkłłaa ppoottrrzzeebbaa ppooddnniieessiieenniiaa
ppoozziioommuu aaddrreennaalliinnyy,, wwłłaaddzzaa,,
sspplleennddoorryy,, łłaakknniieenniiee bbyycciiaa ww
cceennttrruumm zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa ii żżyy-
cciiaa ww bbłłyysskkuu fflleesszzóóww,, aa mmoożżee ppoo-
ssppoolliittaa żżąąddzzaa ssttaannoowwiisskk?? 

Uczciwie powiem, że zapew-
ne po troszku wszystkiego. Jed-
nak najważniejsze, co pcha czło-
wieka do pełnienia funkcji pu-
blicznych, jest coś z czym się
chyba rodzimy, a co decyduje o
tym, że zapisujemy się do har-
cerstwa, oddajemy krew, pra-
cujemy jako wolontariusze, czy
działamy w samorządzie szkol-
nym. To jest imperatyw służby
publicznej, który część obywa-
teli ma rozbudzony silniej niż
inni. Jeśli ktoś myśli, że moto-
rem działań w życiu publicz-
nym jest tylko chęć obejmowa-
nia stanowisk, czy bycia w cen-
trum uwagi jest w błędzie. To
raczej wrodzona chęć działania
pro publico bono. Bo funkcje i
błyski fleszy przychodzą po la-
tach, a na tej drodze jest mnó-
stwo upokorzeń, rozczarowań i
mniej lub bardziej uzasadnio-
nej krytyki, które to dolegliwo-
ści bez poczucia służby publicz-
nej trudno znieść. 

WWyywwiiaaddyy zz ppaanneemm ttoo nniiee-
pprrzzeerrwwaannaa ppoolliittyykkaa,, aa oo kkwwee-
ssttiiaacchh śśwwiiaattooppoogglląąddoowwyycchh nniiee-
wwiieellee.. JJaakkoo cczzłłoonneekk SSLLDD bbiieerrzzee
ppaann ppiieerrwwsszzyy ww PPoollssccee śślluubb
kkoonnkkoorrddaattoowwyy,, ddeekkllaarruujjąącc ssiięę
jjaakkoo lleewwiiccoowwiieecc wwiiąążżee ssiięę ppaann

zzee sskkrraajjnniiee pprraawwiiccoowwyymm PPiiSS,, aa
ww WWaarrsszzaawwsskkiieejj WWssppóóllnnoocciiee
SSaammoorrzząąddoowweejj kkiillkkuu ffrroonnttmmaa-
nnóóww zzaalliicczzaannyycchh jjeesstt ddoo ttzzww..
pprraawwiiccoowweejj „„cczzaarrnneejj ssoottnnii””.. PPoo-
lliittyycczznniiee ii śśwwiiaattooppoogglląąddoowwoo
ssttooiicciiee nnaa ddwwóócchh rróóżżnnyycchh bbiiee-
gguunnaacchh.. WWiieelluu lluuddzzii kkoommpplleett-
nniiee nniiee rroozzuummiiee ttaakk eeggzzoottyycczznnee-
ggoo mmaarriiaażżuu......

A czegóż to nie rozumieją?
Ślub to rzecz prywatna, a bycie
w SLD nie wyklucza bycia wie-
rzącym, choć ja sam jestem
agnostykiem, ale ślub kościelny
to piękna tradycja i ukłon w
stronę żony i rodziny. Co do ko-
alicji, to zawiązuje się je z tymi,
z którymi można lepiej zreali-
zować swój program. Trudno
bym zawiązał koalicję z PO na
Ursynowie, gdy ta partia tak
nieudolnie zarządzała ta dziel-
nicą, a z kolei w radzie dzielni-
cy poza PiS i PO nie ma innych
opcji. Samorząd tym różni się
od tzw. dużej polityki, że ide-
ologie nie mają tu za dużego
zastosowania. Warszawska
Wspólnota Samorządowa to
koalicja lokalnych komitetów.
Łączy nas podobne podejście
do samorządu i wspólne my-
ślenie o sprawach Warszawy.
Poglądy polityczne zostawia-
my na boku.

NNaa kkoonniieecc oo ssttoowwaarrzzyysszzeenniiuu
„„NNaasszz UUrrssyynnóóww””,, kkttóórree oossiieerroo-
cciiłł ppaann aannggaażżuujjąącc ssiięę ww ddzziiaałłaanniiaa
nnaa sszzcczzeebblluu mmiiaassttaa.. RRzząąddzziicciiee
ddzziieellnniiccąą wwssppóóllnniiee zz PPiiSS,, pprrzzeezz
ttrrzzyy llaattaa nniiee bbyyłłoo żżaaddnneejj aaffeerryy,, ccoo
aakkuurraatt mmnniiee,, ddzziieennnniikkaarrzzaa ssppee-
ccjjaallnniiee nniiee cciieesszzyy,, bboo jjeesstteemm zz
ttyycchh,, ccoo ttoo nniiee bbaarrddzzoo ppoottrraaffiiąą
ssłłooddzziićć ii ppuuddrroowwaaćć.. CCiieekkaawwee,,
cczzyy zzaa rrookk lluudd ppoonnoowwnniiee ddaa
wwaamm mmaannddaatt ddoo rrzząąddzzeenniiaa,, bboo
jjaakkoośś ttaakk oossttaattnniioo oo „„NNaasszzyymm UUrr-
ssyynnoowwiiee”” ii pprrzzeeddssiięębbrraannyycchh
pprrzzeezz ssttoowwaarrzzyysszzeenniiee iinniiccjjaattyy-
wwaacchh cciicchhuuttkkoo..

Udowodniliśmy mieszkań-
com, że nie będąc ugrupowa-
niem partyjnym można sku-
tecznie rządzić dzielnicą, nawet
mając przeciwko sobie prezy-
denta i radę miasta. O „Naszym
Ursynowie” wcale nie jest cicho,
bo każda aktywność - moja, mo-
jego zastępcy Piotra Machaja,
czy naszych radnych - to prze-
cież aktywność także „Naszego
Ursynowa”. Najwyższe wyko-
nanie inwestycji w historii, naj-
wyższe dochody budżetowe,
wybudowanie pierwszej od 20
lat nowej szkoły przy ul. Lokaj-
skiego na 1000 uczniów z no-
woczesnym kompleksem spor-
towym, największe nakłady na
remonty budynków oświato-
wych w Warszawie, największe
nakłady na walkę z podtopie-
niami na Zielonym Ursynowie,
to wszystko zostało zrealizowa-
nie podczas obecnej kadencji.
Ponadto, najwięcej od ośmiu lat
wybudowanych ścieżek rowe-
rowych, najwięcej zrealizowa-
nych przedsięwzięć kultural-
nych i wydarzeń sportowych
tylko dopełnia obraz zmian,
których dokonaliśmy jako „Nasz
Ursynów”. W dziesiątce rad-
nych, którzy mają najwyższą
frekwencję na sesjach ursynow-
skiego samorządu, jest aż 7 na-
szych radnych, w tym troje na
pierwszych trzech miejscach.
Ale żeby działać skuteczniej na
rzecz mieszkańców musimy
mieć wpływ na władze Warsza-
wy. I będziemy mieli ten wpływ,
jeśli mieszkańcy pomogą nam
biorąc udział w referendum 13
października.

R o z m a w i a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Warszawiacy! Moi znani z przytomności umysłu zioma-
le! Czy przypominacie sobie, żeby władze Warszawy
tak bardzo właziły nam w tyłki, jak to się dzieje dzisiaj?

Bo ja sobie nie przypominam, a żyję już ładnych parę lat w tym mie-
ście i mam bardzo dobrą pamięć. Nasza pani prezydent przez dłu-
gich siedem lat była dla nas fatamorganą - niby jest, a jednak jej nie
ma. Nie było jej na sesjach rady miasta, nie było w mediach, nie by-
ło jej nigdzie. W jej imieniu rządzili urzędnicy, którzy fundowali
nam drogowe badziewie skutkujące potopem podczas obfitych
opadów, coraz droższą komunikację miejską, ciągłe odwlekanie
terminów oddania do użytkowania ważnych dla nas inwestycji, ra-
dykalne podwyżki opłat z tytułu użytkowania wieczystego grun-
tów, jak również wywozu śmieci, oraz obecną na każdym kroku
urzędniczą butę. 

I nagle staliśmy się świadkami prawdziwych cudów. Okazało się,
że wcale nie musimy tak drogo, jak planowała władza, płacić za wy-
wóz śmieci. Władza już nie chce nas okradać. Kolejne inwestycje
oddawane są nie w terminie, a przed terminem. Na budowę południo-
wej obwodnicy Warszawy nie było kasy, ale już jest. Premier ją zna-
lazł. Jak nożem uciął ucichły pogłoski o planowanych podwyżkach
opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dostarczanego do mieszkań
ciepła, a dla “prawdziwych” warszawiaków obniżono ceny biletów
okresowych na komunikację miejską. Mamusia naszego miasta na-
gle jest wszędzie i wszystkim się interesuje - głaszcze po główkach
przed-
szkolną
dziatwę,
wykazuje
dbałość o staruchów, schodzi w kasku pod ziemię, pilnuje naszych in-
teresów na ziemi, regularnie bywa na sesjach  miejskiej rady i kon-
taktuje się z mediami. Ba, nawet publicznie pyta nas o zdanie! 

Takiej pokory nie pamiętają najstarsi nadwiślańscy górale. Po-
za tym pani prezydent zwalnia zastępców, którzy powinni być
dawno zwolnieni i rozwala wydziały, które powinny być już daw-
no rozwalone. Jest ostra jak brzytwa i nie ma krzty litości dla po-
pełniających błędy oraz grzechy zaniechania urzędników. Czy jest
to aby ta sama pani prezydent, którą wybraliśmy w 2006 i w 2010
r., czy też jej sobowtór? A może zabolało ją serce i lituje się nad lo-
sem nękanych przez ciągłe podwyżki, żyjących w potęgującym się
urzędniczym i drogowym bajzlu mieszkańców stolicy? Akurat...

Wyjaśnienie tej zagadki tkwi w dacie. Starzy warszawiacy na-
zywają opisany wyżej fenomen władzy “smrodem przy dupie”
lub “batem na dupę”. To bardzo mądre i ze wszech miar trafione
określenie. Nasze, za przeproszeniem, elity polityczne ciągle ma-
ją nas za bezmyślną, zwarcholoną tłuszczę, którą łatwo manipu-
lować. Częściowo mają rację, ale w swojej bucie nie zauważają, że
świadomość społeczeństwa z roku na rok wzrasta. Coraz trudniej
sprzedają się obietnice i przedwyborczy kit. Ludzie żądają od wła-
dzy konkretnych działań i efektów. Piotra Guziała można lubić lub
nie, ale to właśnie dzięki jego inicjatywie możemy po raz pierw-
szy od wielu lat patrzeć z pobłażaniem jak pani prezydent przymi-
la się do nas, wręcz korzy się, a przede wszystkim czuje przed na-
mi respekt. Bo jej los spoczywa dzisiaj w naszych nogach. 

HGW musi zastanawiać się nad decyzjami warszawiaków: pój-
dą oni do urn, czy nie pójdą? Boże, spraw żeby 13 października
spadł na miasto kataklizm, a rzeka wystąpiła z brzegów. Może wte-
dy nie będzie im się chciało wyjść z domów. Tego typu ciche jęki
i pobożne życzenia są bardzo prawdopodobne. A mnie sprawia to
niebywałą satysfakcję, bo jako mieszkaniec Warszawy wreszcie
mam głos, który bardzo dużo waży.

Pójdę w niedzielę i odwołam Hannę. Powód? Powodów jest kil-
ka. Przede wszystkim sprzedaż zagranicznemu przedsiębiorcy

SPEC-u. Sprzedając spółkę-monopolistę pani
prezydent i jej polityczni kamraci oddali los
warszawiaków w ręce obcego biznesmena. Gość
zrobi z nami, co zechce. To tylko kwestia czasu.
Nie mamy bowiem alternatywy, chyba że zain-
stalujemy w mieszkaniach powojenne “kozy” na węgiel. Tylko zde-
klarowany bankrut, alkoholik lub narkoman wyzbywa się rodowych
sreber, dlatego nigdy nie wybaczę jej (im) tej bijącej w domowe bu-
dżety transakcji. Odwołam ją za to, że została wybrana, a nie mia-
ła czasu na rządzenie. Oddała miasto w ręce urzędników - nie-
udaczników, którzy mają petenta i vox populi za nic. Otoczyła się
murem wyszczekanych czynowników, dobieranych nie w konkur-
sach, lecz z notesu szwagra. Ludzi miernych, ale wiernych. 

Odwołam ją za niespełnienie wielu obietnic, czego najlepszymi
przykładami są wieloletnie mamienie mieszkańców Warszawy
południowej wybudowaniem Szpitala Południowego oraz nieza-
łatwienie zamiany kościelnych działek, która uchroniłaby zielony
teren pod  Kopą Cwila na Ursynowie przed zabudowaniem obiek-
tami sakralnymi. Ostatnio kuria ponownie wniosła do sądu o usta-
nowienie służebności przejazdu do kościelnych (nadal) działek pod
Kopą. Fakt ten dowodzi, że kuria bynajmniej nie zrezygnowała z
budowy w tym rejonie ośrodka duszpasterskiego wraz ze świąty-
nią. A kolejnym grzeszkiem, za który, prezydent Warszawy powin-
na odpowiedzieć, jest wyrzucenie w błoto kilku milionów złotych

na urządzenie
stadionu przy
ul. Hirszfelda.
Inwestycję

rozbabrano, wydano już poważne pieniądze, gdy okazało się, że
do nieruchomości, na której ma powstać stadion, są roszczenia
spadkobierców byłych właścicieli. Co to za władza, która nie ma
bladego pojęcia o stanie prawnym gruntów znajdujących się w jej
jurysdykcji? Jest to po prostu żenujące. 

Odwołam panią prezydent za to, że przez siedem lat nie przed-
stawiła wizji rozwoju miasta. Odwołam ją za zapis w sygnowanym
przez nią dokumencie “Założenia do projektu budżetu m. st. War-
szawy na rok 2012”, cytuję: “pozyskanie dodatkowych dochodów...
poprzez... zwiększenie dochodów z podatków lokalnych w ramach
ustawowych stawek MAKSYMALNYCH”, co należy odczytać w pro-
sty sposób: “dowalać warszawiakom tak wysokie podatki, jak na to
pozwalają ustawy”. Niepotrzebny mi prezydent, który w przypad-
ku zagrożenia budżetu nie szuka możliwości pozyskania pieniędzy
w inny sposób, jak przez nałożenie na mieszkańców większych ob-
ciążeń podatkowych. Wreszcie odwołam ją za zwiększenie aż o
1000 liczby urzędników w stołecznej administracji samorządowej
i przyznawanie im idących w dziesiątki milionów premii, co wcale
nie poprawiło pracy na zajmowanych przez nich stanowiskach. 

Moją wściekłość wywołuje to, że do czysto społecznej inicjaty-
wy przylepiły się polityczne hieny. PiS swoim debilnym spotem te-
lewizyjnym zrobiło referendum więcej krzywdy niż dało pożytku.
Odsuwam jednak na bok polityczną hołotę, bezwstydnie żerują-
cą na społecznych zrywach i idę do urn jako jednostka apartyjna
- warszawiak tu urodzony i wychowany, niezależny, niezawisły i
niesterowalny. Moim zdaniem obecna prezydent powinna zostać
odwołana, powodów jest mnóstwo. Jeśli tak się stanie, na partyj-
nych kacyków padnie blady strach. Dotrze wreszcie do ich móżdż-
ków, że nie wolno lekceważyć głosu społeczeństwa i sprzeciwiać
się mu, bo gniew ludu jest straszny. Następcy pani prezydent na
lata zachowają datę 13 października 2013 roku w łaskawej pamię-
ci. To pewne jak w banku. Jeśli natomiast ocalimy kłaniającą się
nam dzisiaj w pas profesorską głowę, w poniedziałek wszystko wró-
ci do dziadowskiej normy. To pewne jak w szwajcarskim banku.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Żeby nie wrócić do dziadowskiej normy

„Pójdą oni do urn, czy nie pójdą?”

Wyborcy dwukrotnie oszukani
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Sto ważnych inwestycji Hanny Gronkiewicz-Waltz
11.. BUDOWA STACJI METRO SŁODOWIEC
22.. BUDOWA STACJI METRO STARE BIELANY
33.. BUDOWA STACJI METRO WAWRZYSZEW
44.. BUDOWA STACJI METRO MŁOCINY - WĘZEŁ PRZESIADKOWY
55.. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CZAJKA
66.. URUCHOMIENIE SYSTEMU ROWERÓW MIEJSKICH
77.. BUDOWA CENTRUM NAUKI KOPERNIK
88.. BUDOWA MOSTU MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
99.. MODERNIZACJA TEATRU POWSZECHNEGO
1100.. BUDOWA CENTRUM DLA OSÓB CHORYCH NA ALZHEIMERA
1111.. BUDOWA CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA
1122.. BUDOWA CENTRUM SAMOTNYCH MATEK
1133.. REWITALIZACJA FORTU SOKOLNICKIEGO
1144.. BUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „NA BACHUSA”
1155.. ADAPTACJA PIWNIC STAROMIEJSKICH
1166.. BUDOWA RATUSZA DZIELNICY BIELANY
1177.. UTWORZENIE MUZEUM ORDYNARIATU POLOWEGO
1188.. MODERNIZACJA PARKU KĘPA POTOCKA
1199.. BUDOWA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH
2200.. REWITALIZACJA KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA
2211.. BUDOWA CIĄGU ULIC 17-GO STYCZNIA - CYBERNETYKI WRAZ Z WIADUKTEM
2222.. PRZEBUDOWA UL. ANDERSA WRAZ Z WIADUKTAMI NAD TORAMI PKP I UL. SŁONIMSKIEGO
2233.. BUDOWA CIĄGU ULIC NOWOBORKOWSKA - GRANICZNA
2244.. PRZEBUDOWA ULICY DEOTYMY
2255.. LIKWIDACJA ZWĘŻENIA - UL. DREWNY
2266.. ESTAKADY BIELAŃSKIE - REMONT GENERALNY
2277.. TRASA ŁAZIENKOWSKA - REMONT GENERALNY ESTAKAD NA WĘŹLE Z WAŁEM MIEDZESZYŃSKIM
2288.. REWITALIZACJA CIĄGU ULIC: FRANCUSKA, PARYSKA
2299.. BUDOWA TRZYPOZIOMOWEGO WĘZŁA AL. JEROZOLIMSKIE/ŁOPUSZAŃSKA
3300.. PRZEBUDOWA ULICY KOCJANA
3311.. BUDOWA URSYNOWSKIEGO DZIENNEGO CENTRUM ZABIEGOWEGO
3322.. MARSA, OSTROBRAMSKA, PŁOWIECKA - BUDOWA WĘZŁA NA SKRZYŻOWANIU Z TRASĄ
SIEKIERKOWSKĄ
3333.. MODLIŃSKA - PRZEBUDOWA WIADUKTÓW NAD KANAŁEM ŻERAŃSKIM
3344.. PATRIOTÓW - BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU Z ULICĄ IZBICKĄ
3355.. POLECZKI - PRZEBUDOWA, W TYM POSZERZENIE ULICY NA ODCINKU OD PUŁAWSKIEJ DO
OSMAŃSKIEJ
3366.. POWĄZKOWSKA - PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ
3377.. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - POSZERZENIE ULICY I LIKWIDACJA PRZEWĘŻENIA PRZY UL.
SZCZOTKARSKIEJ
3388.. RADZYMIŃSKA - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
3399.. AL. RZECZYPOSPOLITEJ - BUDOWA ULICY NA ODCINKU OD AL. WILANOWSKIEJ DO BRANICKIEGO
4400.. STRAŻACKA, ZABRANIECKA - BUDOWA ULICY NA ODCINKU OD UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ DO ZUSOK
4411.. ROZPOCZĘCIE BUDOWY TRASY TRAMWAJOWEJ NA TARCHOMIN
4422.. AL. WILANOWSKA - PRZEBUDOWA I BUDOWA DRUGIEJ JEZDNI NA ODCINKU UL. SOBIESKIEGO I UL.
DOLINA SŁUŻEWIECKA
4433.. WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE - PRZEBUDOWA DROGI W REJONIE STADIONU NARODOWEGO
4444.. GÓRCZEWSKA - PRZEBUDOWA, W TYM POSZERZENIE ULICY OD PĘTLI LAZUROWA DO GRANICY W-WY
4455.. BUDOWA PARKINGU P+R METRO MARYMONT
4466.. BUDOWA PARKINGU P+R METRO WILANOWSKA
4477.. BUDOWA PARKINGU P+R METRO MŁOCINY
4488.. BUDOWA PARKINGU P+R METRO STOKŁOSY
4499.. BUDOWA PARKINGU P+R ANIN SKM
5500.. BUDOWA PARKINGU P+R METRO URSYNÓW
5511.. BUDOWA PARKINGU P+R ALEJA KRAKOWSKA
5522.. BUDOWA PARKINGU P+R URSUS NIEDŹWIADEK
5533.. BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ (LEGIA)
5544.. BUDOWA PARKU FONTANN NA PODZAMCZU
5555.. MODERNIZACJA PLACU SZEMBEKA
5566.. BUDOWA MEDIATEKI PRZY UL. SZEGEDYŃSKIEJ
5577.. BUDOWA BASENU W ANINIE - UL. V POPRZECZNA
5588.. BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA PRZY UL. MUSZLOWEJ
5599.. MODERNIZACJA PLACU GRZYBOWSKIEGO
6600.. BUDOWA PRZYCHODNI PRZY UL. CEGIELNIANEJ
6611.. BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (PODSTAWOWA I GIMNAZJUM) PRZY UL. KRÓTKIEJ
6622.. BUDOWA BASENU I HALI SPORTOWEJ OSIR WŁOCHY
6633.. BUDOWA ZINTEGROWANEGO STANOWISKA KOORDYNACJI I REAGOWANIA
6644.. MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH PRZY UL. MYŚLIWIECKIEJ
6655.. BUDOWA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POMIĘDZY STACJĄ METRA A DWORCEM GDAŃSKIM
6666.. BUDOWA KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO PRZY UL. LOKAJSKIEGO
6677.. BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. CIEPLARNIANEJ
6688.. BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. OSTRÓDZKIEJ
6699.. BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. PALA TELEKIEGO
7700.. BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY DWORCU
WARSZAWA-WSCHODNIA OD STRONY UL. LUBELSKIEJ
7711.. MODERNIZACJA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI “ROZBRAT’
7722.. MODERNIZACJA TEATRU RAMPA
7733.. BUDOWA STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 10
7744.. ZAGOSPODAROWANIE JEZIORKA BALATON
7755.. BUDOWA ŻŁOBKA PRZY UL. KSIĄŻKOWEJ
7766.. MODERNIZACJA PARKU PRZY BAŻANTARNI
7777.. ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA STADIONU NARODOWEGO
7788.. BUDOWA CENTRUM KULTURY PRZY UL. BRUKSELSKIEJ
7799.. MODERNIZACJA PARKU ZE STAWAMI CIETRZEWIA
8800.. MODERNIZACJA PARKU IM. KOZŁOWSKIEGO (OBOK KOPY CWILA)
8811.. BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. HIERONIMA
8822.. UTWORZENIE ŻŁOBKA PRZY UL. PRZYBYSZEWSKIEGO
8833.. BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ “WŁOŚCIAŃSKA”
8844.. ZAGOSPODAROWANIE PARKU BRÓDNO
8855.. MODERNIZACJA DOMU SPOTKAŃ Z HISTORIĄ PRZY UL. KAROWEJ
8866.. MODERNIZACJA TEATRU DRAMATYCZNEGO
8877.. BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO PRZY UL. RADIOWEJ
8888.. PRZEBUDOWA UL. 1-GO SIERPNIA
8899.. BUDOWA POMNIKA OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ NA POWĄZKACH
9900.. ROZBUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ “ESPERANTO”
9911.. BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU KSIĘCIA JANUSZA
9922.. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. KSAWERÓW/BRONIWOJA
9933.. MODERNIZACJA STOKU NARCIARSKIEO W PARKU SZCZĘŚLIWICKIM
9944.. BUDOWA PLACU ZABAW NA PL. WOJSKA POLSKIEGO
9955.. PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W OGRODZIE SASKIM
9966.. BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU WIECHA
9977.. BUDOWA PLACU ZABAW W FORCIE BEMA
9988.. BUDOWA AMFITEATRU W PARKU GÓRCZEWSKA
9999.. BUDOWA BEMOWSKIEGO OŚRODKA PIŁKI NOŻNEJ
110000.. UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PRZY UL. OBROŃCÓW TOBRUKU

Pani Prezydent, gdzie jest Dom Kultury na Ursynowie?
W naszej dzielnicy życie kulturalne toczy się w spółdzielczych domach kultury lub ursynowskich parafiach. Warto przypomnieć,

że jesteśmy jedyną dzielnicą w Warszawie, która nie posiada ani jednego samorządowego Domu Kultury. Wstyd, zwłaszcza że w
planach są przewidziane co najmniej dwa.Pierwszy ma powstać na tyłach ursynowskiego Ratusza, drugi na Zielonym Ursynowie
przy ul. Puławskiej, niedaleko ul. Kajakowej. Pierwszy z nich, tzw. „duży” Dom Kultury ma kosztować około 40-50 milionów zło-
tych. Drugi, „mały” Dom Kultury – około 8 milionów złotych. W dobie kryzysu finansów publicznych w mieście, skoncentrowali-
śmy się na pozyskaniu funduszy na miarę naszych możliwości, to znaczy na budowę „małego”. Niestety, Pani Prezydent postano-
wiła ukarać „nieposłusznych” mieszkańców Ursynowa i skutecznie zablokowała jego budowę, mimo że udało się nam wygospoda-
rować pieniądze w naszym dzielnicowym budżecie. Dla przykładu i porównania - sąsiadująca z nami Dzielnica Mokotów oddaje
do użytku kolejną tego typu placówkę na swoim terenie.

Tak jak pisaliśmy, pieniędzy na budowę Domu Kultury nie szukaliśmy w miejskim budżecie, tylko w naszym budżecie dzielnico-
wym. Następnie rozpoczęliśmy starania, by Pani Prezydent wyraziła zgodę na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego. Nale-
ży się Państwu wyjaśnienie, że ustrój Warszawy jest tak skonstruowany, że w Dzielnicy nie możemy samodzielnie kształtować wy-
datków w ramach naszego budżetu. Naszym zdaniem rodzi to patologie, polegające na tym, że Pani Prezydent ma nieograniczo-
ne możliwości blokowania inicjatyw dzielnicowych. Szczególną aktywność w tym względzie Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz prze-
jawia w dziedzinie kultury – w zeszłym roku musieliśmy ograniczyć o 40% nasz budżet w tym zakresie (około 4 milionów złotych).
Obecnie blokowane są nasze działania zmierzające do budowy Domu Kultury.

Brak zgody Pani Prezydent na budowę Domu Kultury na Ursynowie dziwi o tyle, że miejscy urzędnicy, którzy analizowali ten pro-
jekt, wydali bardzo pozytywne dla niego opinie. Poniesiono też nakłady z publicznych środków na wykonanie projektu architekto-
nicznego. Na ostateczną decyzję urzędników miała wpływ zarówno bardzo dobrze przygotowana dokumentacja projektu, jak rów-
nież silne wsparcie burmistrza Ursynowa Piotra Guziała. Proszę nie sądzić, że Pani Prezydent wprost komunikowała odmowę
zbudowania Domu Kultury. Postanowiła, że przyzna nam 120 tysięcy zł, ale po to, abyśmy przeprojektowali usytuowanie Domu.
W międzyczasie okazało się bowiem, że ursynowski ZOZ planuje rozbudowę podległej jej placówki sąsiadującej z działką przezna-
czoną pod jego budowę. Pomysł z Ratusza prawdopodobnie był następujący: nie możemy wprost zatrzymać budowy Domu Kultu-
ry, gdyż projekt merytorycznie jest bardzo dobrze przygotowany, to postaramy się odwlec go w czasie. Władze miasta w ten spo-
sób wykorzystały plan nowej inwestycji ursynowskiego ZOZ-u dla zatrzymania w czasie budowy Domu Kultury. Do perfekcji opa-
nowały wydatkowanie publicznych pieniędzy na projekty, które nie zostały zrealizowane. Wystarczy tylko wspomnieć o moście Kra-
sińskiego, którego projekt kosztował nas 14 milionów złotych, czy projekcie Szpitala Południowego, który kosztował 2,8 miliona.

Warto podkreślić, że nasz upór, aby otrzymać zgodę na dysponowanie całą kwotą 8 milionów zł na budowę Domu Kultury na Ur-
synowie wynikał z faktu, iż planowaliśmy wykorzystać zewnętrzne dofinansowanie tego projektu z tzw. funduszy norweskich. W
pismach do Pani Prezydent wskazywaliśmy możliwość pozyskania tego dofinansowania, co dałoby duże oszczędności przy reali-
zacji projektu. Wydawało się nam logiczne, że możliwość zaoszczędzenia 80% kosztów budowy i wyposażenia powinny przeko-
nać włodarzy naszego miasta. Niestety, tak się nie stało. L e s z e k  L E N A R C Z Y K
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Od samego początku odro-
dzonego samorządu tery-
torialnego, bardzo uważ-
nie śledzę zabiegi przed-
stawicieli naszego miasta
w parlamencie. 

Związane one były m.in.
z kolejnymi projektami
ustaw warszawskich,

lub w inny sposób dotyczących
Warszawy, np. w sprawie tzw.
janosikowego, tj. rodzaju podat-
ku nakładanego na najbogatsze
gminy, celem wspomożenia tych
najbiedniejszych. Niekiedy in-
terwencje dotyczyły szczegól-
nych inwestycji, np. budowy
pierwszej linii metra lub planu
budowy na Ursynowie Szpitala
Ewangelickiego, na co była Re-
publika Federalna Niemiec mia-
ła zamiar przeznaczyć część na-
leżnej jej spłaty jednej z kolej-
nych pożyczek udzielonych Pol-
sce (fundusz Jumbo). Zabiegi
naszych samorządowców, ale
także posłów warszawskich pra-
wie zawsze rozbijały się o nie-
chęć parlamentarzystów z tzw.
prowincji. W prywatnych roz-
mowach jasno stawiano sprawę:
Warszawy się nie lubi – szcze-
gólnie w Sejmie. Odnoszę wra-
żenie, że bardzo często ta nie-
chęć ma(miała) uzasadnienie.
Pisała o tym warszawska prasa;
były prowadzone także badania
socjologiczne. W Polsce, a tym
samym w Sejmie, Warszawy się
nie kocha. To taka antywarszaw-
ska fobia naszego parlamentu.

Dlaczego? Nie chcę po-
wracać do tez sformuło-
wanych przez socjolo-

gów, a odnoszących się głównie
do cech (podobno) charaktery-
stycznych dla mieszkańców na-
szego miasta. Chciałbym jednak
zwrócić uwagę na politykę – a ra-
czej jej brak - władz Warszawy

względem mieszkańców reszty
kraju, ale także własnych obywa-
teli (np. likwidacja obiektów spor-
towych – ostatnio Gwardii).
Punktem wyjścia jest dla mnie
drobna informacja zawarta we
wstępnej części Przewodnika po
Warszawie, autorstwa znanego
krajoznawcy – doktora Mieczy-
sława Orłowicza (wydanie trze-
cie, Warszawa 1937, s. 10). Napi-
sano tam: Dla wycieczek zbioro-
wych, a specjalnie dla wycieczek
młodzieży można otrzymać ta-
nie noclegi (od 50 gr do 2 zł od
osoby) w Gospodzie Wycieczko-
wej Pol. Tow. Krajoznawczego –
Nowy Świat 19 (50 miejsc), w
schronisku szkolnym w gimna-
zjum Batorego – ul. Myśliwiecka
6 (110 łóżek), w Miejskiej Szkole
Rękodzielniczej przy ul. Kazimie-
rzowskiej 60 (40 łóżek), w gim-
nazjum św. Wojciecha przy ul.
Górskiego 2 (40 łóżek), w bur-
sie Związku Nauczycielstwa
Polskiego – ul. Dobra 6 (100
łóżek) oraz w Hotelu Emigra-
cyjnym na Powązkach. (Zgło-
szenia w Syndykacie Emigra-
cyjnym, ul. Alberta 7). 

Schronisko szkolne przy
gimnazjum im. Batore-
go o nazwie Szkolny

Dom Wycieczkowy, urządzone
zostało w 1932 r. w suterenach
gmachu szkolnego. Ze swej stro-
ny pragnę dodać, że goszczenie u
siebie szkolnych wycieczek z pro-
wincji było w okresie międzywo-
jennym świadomą polityką kie-
rownictwa wielu warszawskich
szkół, wspieraną i kierowaną
przez Magistrat. Bodajże najsłyn-
niejszym szkolnym schroniskiem
było to w Gimnazjum i Liceum
im. św. Wojciecha, w nie istnieją-
cym już budynku szkolnym za-
projektowanym według założeń
Wojciecha Górskiego – założycie-

la i właściciela szkoły. Budynek
przetrwał do powstania warszaw-
skiego przy ul. Górskiego (2). W
1925 r. Górski dobudował czwar-
te piętro budynku szkolnego,
gdzie pomieszczona została m.in.

„Gospoda Wy-
cieczkowa”, uruchomio-
na 12 czerwca 1926 r. Był to bar-
dzo skromny hotel dla uczniow-
skich i nauczycielskich wycieczek
z prowincji. W okresie od 1 lipca
1926 r. do 31 sierpnia 1934 r. z
„Gospody” skorzystały 303 wy-
cieczki. Koszt noclegu w tym ho-
telu był równoważny kosztom
prania bielizny pościelowej.

Magistrat, celem koor-
dynacji ruchu tury-
stycznego w Warsza-

wie, zorganizował Związek Pro-
pagandy Turystycznej m.st. War-
szawy z siedzibą przy placu Te-
atralnym róg Wierzbowej. Miasto
Warszawa ze swych funduszy
wzniosło w latach 1936-1938 r.
wg proj. Władysława Borowskie-
go duży, nowoczesny budynek
przy placu Starynkiewicza, róg
Alei Jerozolimskich (pl. Staryn-
kiewicza 7/9), w którym po II
wojnie światowej mieściła się re-
dakcja „Trybuny Ludu”, a następ-
nie „Rzeczypospolitej”. Jarosław
Zieliński w swoim Atlasie dawnej
architektury ulic i placów War-

szawy (tom 1) stwierdził,
że budynek ten

jest przy-

kła-
dem ar-

chitektury uży-
teczności publicznej o wy-

sokim standardzie. Budynek
przeznaczony był na hotel tury-
styczny dla wycieczek szkolnych
do Warszawy (670 łóżek). Obec-
nie budynek ponownie znajduje
się we władaniu stołecznego Ra-
tusza, ale nie służy wycieczkom
szkolnym, lecz jest siedzibą kilku
biur Urzędu m.st. Warszawy.

Prezydent Stefan Starzyń-
ski wprowadził zwyczaj
obdarowywania absol-

wentów miejskich liceów książ-
kami. Była to książka Adama
Moraczewskiego pt.: „Warsza-
wa”, w oprawie z wytłoczonym
herbem stolicy i podpisem prezy-
denta. W wielu domach do dnia
dzisiejszego przechowywane są
te książki, jako cenne pamiątki
rodzinne. Trzeba zauważyć, że
stosunkowo niewielkim kosztem
Miasto zyskiwało wspaniały
efekt propagandowy.

Patrząc z dużej perspek-
tywy można postawić te-
zę, że władze samorządu

Warszawy w okresie międzywo-
jennym rozumiały, że przychyl-
ność dla naszego miasta trzeba
sobie „zbudować”. Trzeba zapra-
cować na sympatię swoich i ob-
cych. Goszczenie w stolicy – na
preferencyjnych warunkach -
niezliczonych wycieczek z pro-

wincji jest tego przykładem. Pol-
ska międzywojenna była dum-
na ze swojej stolicy i życzliwa
jej mieszkańcom. Szczegól-
nym tego dowodem są losy
kilkuset tysięcy ludzi wygna-

nych z miasta po upadku po-
wstania warszawskiego. Roz-

bitków przyjęli pod swój dach,
bezimienni obecnie, a wówczas
także bardzo biedni, mieszkańcy
miast, miasteczek, wsi i osiedli
centralnej Polski. Będąc przez
dwadzieścia lat prezesem Zarzą-
du Głównego Towarzystwa Przy-
jaciół Warszawy – po utworze-
niu Muzeum Powstania War-
szawskiego - wielokrotnie wnio-
skowałem do władz stolicy o
umieszczenie nad wejściem do
Muzeum tablicy z podziękowa-
niami dla tych dzielnych ludzi,
którzy na przełomie 1944 i 1945
r. dzielili się dachem i chlebem z
warszawskimi wygnańcami. Ta-
blicy takiej oczywiście nie spo-
rządzono - a szkoda!

Wpierwszych dwóch
dziesięcioleciach
PRL szacunek i po-

dziw dla Warszawy, władze pań-
stwowe wykorzystały tworząc
Społeczny Fundusz Odbudowy
Stolicy. Wiele było wpłat sponta-
nicznych, ale ludzie pamiętają
SFOS, także (a może przede
wszystkim) jako kolejny poda-
tek, który nałożono na wiele ar-
tykułów konsumpcyjnych. W tej
chwili nie ma już znaczenia, że
po jakimś czasie zamieniono
SFOS na Społeczny Fundusz
Odbudowy Kraju i Stolicy, z któ-
rego finansowano wiele inwe-
stycji szczególnie na tzw. Zie-
miach Odzyskanych, np. w Opo-
lu, Głubczycach, ale pamięta się
przymus płacenia. W tej atmos-
ferze brak ze strony władz stoli-
cy długofalowego programu
promocji Warszawy, szczegól-
nie wśród młodzieży szkolnej,
mści się m.in. postawą parla-
mentarzystów, o czym była mo-
wa na początku tego tekstu.
Warszawa w ostatnich czasach –
szczególnie w okresie ostatnich
dwóch kadencji samorządo-
wych - nie ma szczęścia do osób
kierujących promocją Miasta, a
symbolem tego jest m.in. wynik
starań o miano „Europejskiej
Stolicy Kultury 2016”. Dopiero
w związku ze zbliżającym się
terminem referendum Pani Pre-
zydent zdecydowała się nie tyl-
ko na usunięcie (pełniącego
obowiązki - przez 7 lat) dyrekto-
ra Biura Promocji, ale na likwi-
dację tej komórki.

Lepiej późno, niż wcale,
ale zdumiewa brak wy-
obraźni najwyższych

władz stolicy i to nie tylko w
zakresie promocji naszego
miasta.

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Czy władze Warszawy prowadzą promocję miasta?
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W słoneczną sobotę 5 października rozstrzygnięto konkurs
na Najsympatyczniejszego Kundelka roku 2013. 

Finalistką została Pestka, II miejsce zajął Czaprak, a miejsce
III przypadło Beti.

Misją organizowanych co roku wyborów jest promowanie
wśród właścicieli czworonogów odpowiedzialnej opieki oraz
dbałości o szeroko pojęte dobro zwierząt towarzyszących.

W imprezie uczestniczyło wielu szczęśliwych posiadaczy kun-
delków, co mamy nadzieję zachęciło innych uczestników do
adopcji psa lub zainteresowania się losem bezdomnych zwierząt.

Organizatorami tej szczytnej imprezy byli Miesięcznik Czte-
ry Łapy i Międzynarodowe Zrzeszenie Studentów Weterynarii
IVSA Warszawa. a r

PPeessttkkaa ww oobbjjęęcciiaacchh ggwwiiaazzdd

Finał wyborów 
Najsympatyczniejszego

Kundelka 2013 r.

OOdd lleewweejj PPeessttkkaa,, CCzzaapprraakk,, BBeettii

Centrum Kultury Wilanów i Bi-
blioteka Publiczna – te dwie in-
stytucje kulturalne zajmą bu-
dynek  przy ul. Kolegiackiej 3. 

Dla Biblioteki Publicznej przewi-
dziano ponad 1 125 metrów kwadra-
towych, dla Centrum Kultury Wila-
nów – 1 810 metrów kwadratowych. 

– Obok budowy przedszkola i żłob-
ka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej,
to jedna z najważniejszych inwestycji w
dzielnicy. Budynek przy ul. Kolegiackiej
3 będzie pełnił funkcję domu kultury,
którego do tej pory w Wilanowie bar-
dzo brakowało – powiedział Ludwik
Rakowski, burmistrz Wilanowa.

Powierzchnia całkowita budynku
użyteczności publicznej przy ul. Kole-
giackiej 3 to ponad 6200 metrów kwa-
dratowych. 

Biblioteka Publiczna zajmie sama
całe pierwsze piętro. Będzie więc dość
miejsca na bogaty księgozbiór placów-
ki, archiwum, kąciki czytelnicze i część

administracyjną. Do dyspozycji biblio-
teki jest też sala spotkań o powierzch-
ni ponad 223 metrów kwadratowych.

Na Kolegiackiej będzie także działać
Centrum Kultury Wilanów. W prze-
stronnych pomieszczeniach na dru-
gim piętrze będą się odbywać warsz-
taty i zajęcia prowadzone przez in-
struktorów. Jest sala spotkań muzycz-
nych, zajęć plastycznych, kilka sal ta-
necznych, pracownie multimedialne,
klub malucha, sala spotkań seniorów
i ponad 90. metrowa sala projekcyj-
na. Największą uwagę przyciąga jed-
nak sala widowiskowa z prawdziwego
zdarzenia, której w Wilanowie bardzo
brakowało. Zlokalizowana jest na par-
terze i pomieści około 200 widzów. 

Na trzecim piętrze znajdzie się część
biurowa Centrum Kultury Wilanów,
sala z przeznaczeniem na wernisaże
oraz taras.

W nowym budynku, na parterze,
wygospodarowano także miejsce na

przychodnię zdrowia i świetlicę socjo-
terapeutyczną.

Prace wykończeniowe, które trwa-
ją w budynku, są na ostatniej prostej.

Ich wykonawcą jest firma EDITEC
Polska Sp. z o.o., która rozpoczęła pra-
ce pod koniec października 2012 roku.
Obecnie na klatkach schodowych ukła-
dany jest gres, w łazienkach – glazura.
W pomieszczeniach malowane są ścia-
ny, wstawiane są drzwi wewnętrzne.
Trwają prace wykończeniowe sufitów.
W niektórych miejscach, m.in. w sali
widowiskowej muszą być one dźwię-
kochłonne. Koszt prac wykończenio-
wych to ponad 9 mln złotych. Kolej-
nym etapem będzie wyposażenie bu-
dynku w meble, zbiory biblioteczne i
urządzenia multimedialne. 

Przewidywana data rozpoczęcia
działalności instytucji kulturalnych w
budynku przy ulicy Kolegiackiej 3 to
wiosna przyszłego roku.

y b y

Nowe miejsce na mapie kulturalnej Wilanowa
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Pomyślałem sobie ostat-
nio, że nadszedł już czas
na kolejny felieton histo-
ryczny. Dodatkowym im-
pulsem do poruszenia
właśnie tych klimatów,
była ostatnio dyskusja w
naszej redakcji. Tak, więc
dziś o Mazdzie.

Te japońskie zakłady zo-
stały założone w roku
1920 przez Jujiro Mat-

sudę w mieście Hiroszima. W
pierwszych latach działalności,
pełna ich nazwa brzmiała:
„Toyo Cork Kogyo Ltd”. Począt-
kowo, firma zajmowała się
przetwarzaniem drewna kor-
kowego oraz produkcją narzę-
dzi i obrabiarek. Pierwszym wy-

produkowanym pojazdem, któ-
ry otrzymał nazwę Mazda, był
w roku 1931, trójkołowy lekki
samochód ciężarowy. Tak na-
prawdę było to jakby połącze-
nie samochodu z motocyklem.
Pojazd cieszył się wówczas du-
żym powodzeniem, co w kolej-
nych latach zachęciło firmę do
jego eksportu.

Wroku 1934 fabryka
z Hiroszimy zaczę-
ła powszechnie po-

sługiwać się nazwą Mazda.
Część znanych mi źródeł infor-
muje, iż słowo to pochodzi od
starożytnego bóstwa Ahura-Ma-
zdy, inne podają, że pochodzi
po prostu od nazwiska założy-
ciela firmy, które w wymowie

brzmi bardzo podobnie. Do
dnia dzisiejszego, wszystkie pro-
dukty Mazdy noszą tę właśnie
nazwę. Z tego samego okresu
pochodzi też pierwsze logo fir-
my. Obecna jego wersja nazy-
wana jest „Flying-M”. Zawsze,
miało ono nawiązywać do ta-
kich wartości jak: zwinność,
szybkość i umiejętność wzno-
szenia się ponad przeciętność,
które zgodnie z przesłaniem za-
łożyciela marki, miały wznieść
markę na wszelkie wyżyny. Lo-
go marki, jak to zwykle bywało
w historii, było wielokrotnie
zmieniane i modyfikowane. Za-
wsze miało nawiązywać do pa-
nujących w danym okresie tren-
dów i wartości.

Pierwszy samochód czte-
rokołowy, został zapre-
zentowany światu w ro-

ku 1940. Przez kolejne lata w
związku z działaniami wojen-
nymi i zniszczeniem fabryki, fir-
ma nie prowadziła produkcji.
Pierwsze powojenne modele, to
zaprezentowane w roku 1950
pojazdy ciężarowe: Typ CA i CT.
Dopiero w roku 1960 świat uj-
rzał pierwszy projekt osobowy.
Była to malutka Mazda R-360 z
dwucylindrowym, widlastym
silnikiem chłodzonym powie-
trzem o pojemności skokowej
356 cm3. W roku 1963 produ-
cent świćętował swój pierwszy
milion wyprodukowanych aut
od poczŕtku istnienia firmy.

Wroku 1961 rozpo-
częła się, sławna w
świecie motoryza-

cji, współpraca Mazdy z nie-
miecką marką NSU. Przejęta na
mocy licencji, niemiecka tech-
nologia w zakresie produkcji
silników spalinowych z wirują-
cymi tłokami (Wankla), była
później przez długie lata przez

Mazdę rozwijana i ulepszana.
W wyniku tej współpracy, w ro-
ku 1964, na rynku ukazał się
prototypowy pojazd, Mazda
Cosmo, z dwuwirnikowym sil-
nikiem Wankla. Produkcja se-
ryjna tego sportowego samo-
chodu rozpoczęła sie w roku
1967. Model oferowany był wy-
łącznie na rynku japońskim.
Konstrukcja zaskoczyła świat
bardzo śmiałą i atrakcyjną,
sportową sylwetką oraz ultra
zaawansowaną, jak na ówcze-
sne czasy techniką.

To był szczególny czas
w dziejach Mazdy. Ja-
pończycy zdali sobie

sprawę, że jeśli chcą wejść na
rynek europejski, to muszą
mieć w swojej ofercie samo-
chód, który spodoba się w tej
części świata. W tym celu za-
mówili projekt nadwozia w re-
nomowanej włoskiej pracowni
mistrza Bertone. Gotowy samo-

chód był eksportowany do Eu-
ropy w latach 1966 – 1972 pod
nazwą Mazda 1500. Trzy lata
po rozpoczęciu eksportu na
rynki Starego Kontynentu,
Mazda postanowiła podbić
również Stany Zjednoczone. 

Powrócę do wyjątkowej
techniki pojazdów Maz-
dy. Tradycyjnie, mode-

le wyposażane w silniki z tłoka-
mi wirującymi, oznaczane były
przy użyciu litery „R” (od sło-
wa „rotary” – wirujący). Od po-
łowy lat 70. XX wieku, Mazda
stała się jedynym na świecie
producentem seryjnych samo-
chodów z silnikami Wankla. W
roku 1978 ukazał się na rynku
następny z wielkich modeli mar-
ki wyposażony w taki właśnie
rodzaj napędu - RX-7. Kolejne
lekkie i stylowe coupe, które
dzięki zastosowanym rozwią-
zaniom i wyjątkowej stylistyce,
błyskawicznie podbiło świat mi-

łośników sportowych samocho-
dów, a i pozostałym nie pozwa-
lało przejść obok niego obojęt-
nie. Dzięki niemu właśnie, mar-
ka przekroczyła milion sztuk
wyprodukowanych samocho-
dów, wyposażonych w silnik
Wankla. Ostatnim, jak dotych-
czas, podobnym technicznie
modelem, był jego następca,
równie piękny i wyjątkowy mo-
del RX-8, produkowany w la-
tach 2003 – 2012. Obecnie, fir-
ma nie ma w gamie modeli z
silnikami z wirującymi tłokami.
C.d.n...

M O T O W O J
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Historia motoryzacji...

Mazda – cz. 1
MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA 

Już samo zakwalifikowanie się dziecięcego zespołu bębniarskiego MALI pod kierun-
kiem Katarzyny Zadory na XIV Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów
Artystycznych TĘCZA POLSKA w Polanicy Zdroju (4-6 października b.r.) było sukce-
sem tej kilkunastoosobowej grupy.

Ale na nim się nie skończyło. Po sobotnim występie konkursowym zespół zakwalifikował się do udzia-
łu w niedzielnym koncercie galowym, a na tym drugim dowiedział się, że otrzymał Nagrodę Specjal-
ną Wiesława Ochmana (przewodniczącego jury, światowej sławy śpiewaka operowego). Wszystkie
polanickie popisy MAŁYCH (był jeszcze jeden, w muszli koncertowej) zostały bardzo dobrze odebra-
ne przez publiczność.

Zespół reprezentował ursynowską Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną „Jary”. Działa bowiem
w jej głównej placówce społeczno-oświatowo-kulturalnej – Domu Sztuki – w ramach Warsztatów Bęb-
niarskich „Bębnij ile sił!” finansowanych ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Samemu wy-
jazdowi MAŁYCH na festiwal TĘCZA POLSKA wsparcia finansowego udzielił zarówno Wydział Kul-
tury w Dzielnicy, jak i Zarząd SMB „Jary”. Wyrazy wdzięczności za pomoc w zorganizowaniu wyjaz-
du należą się również rodzicom.

XX OOggóóllnnooppoollsskkii FFeessttiiwwaall PPiioosseennkkii RReettrroo iimm.. MMiieecczzyyssłłaawwaa FFooggggaa
Szczegółowy program znajduje się na stronie www.spotkaniazpiosenka.org
WW ttyymm ttyyggooddnniiuu ppoolleeccaammyy::
PPiiąątteekk,, 1111 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, ggooddzz.. 1199-2233
GALA FESTIWALOWA (KOLACJA Z GWIAZDAMI) 
Niepowtarzalna okazja spędzenia wieczoru w towarzystwie Rodziny Foggów 
i Gwiazd Polskiej Piosenki. Gośćmi Honorowymi będą:
Olgierd Buczek, Ewa Kuklińska, Halina Kunicka, Zbigniew Kurtycz, Bohdan Łazuka, Jerzy Po-

łomski, Slawa Przybylska, Hanna Rek, Rena Rolska, Irena Santor, Tadeusz Woźniakowski.
W programie: finał konkursu wokalnego, pokaz tanga, występ kabaretu Gentlemen (Jacek Bor-

kowski i Tomasz Stockinger).
Wykwintna kolacja w zabytkowym wnętrzu Sali Ludwikowskiej Hotelu Polonia Palace 
(al. Jerozolimskie 45).
Rezerwacja stolików i sprzedaż biletów: biuro@oakgroup.pl 
Informacje: tel. 664 366 690. Liczba miejsc ograniczona.
Ponadto:
ppiiąątteekk- ssoobboottaa,, 1111-1122 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, ggooddzz.. 1199,, Teatr Ateneum, ul. Jaracza 2, Sceny niemalże mał-

żeńskie kabaret literacki z piosenkami Jerzego Jurandota wg tekstów Stefanii Grodzieńskiej (Zło-
ty Liść Retro’2011), wykonawcy: Grażyna Barszczewska i Grzegorz Damięcki.

ssoobboottaa,, 1122 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, ggooddzz.. 1188
Natoliński Ośrodek Kultury, ul. Na Uboczu 3, Z Dodkiem po Warszawie (z cyklu Dawnych wspo-

mnień czar), opowieść o Adolfie Dymszy, piosenki i skecze z przedwojennych kabaretów, reż. Szcze-
pan Szczykno, opracowanie muzyczne: Dawid Ludkiewicz (Złote Liście Retro’2012)

poniedziałek, 14 października, godz. 18
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12: gościnny występ łódzkiego Teatru Pio-

senki Żagiel, Przeminęło z Foggiem, scenariusz i prowadzenie: Michał Wieczorek (Złoty Liść Retro’2013), 
wwttoorreekk,, 1155 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, ggooddzz.. 1188 ii 2200,,
Teatr Polski, ul. Karasia 2, gościnny występ Teatru Starego z Lublina (Złoty Liść Retro’2013),

koncert jazzowy Wieczorem, spektakl inspirowany poezją Józefa Czechowicza (1903-1939), wy-
konawcy: Kuba Badach, Dorota Miśkiewicz oraz Łukasz Jemioła (laureat VI OFPR’2009) i inni.
Gra zespół muzyczny Włodka Pawlika.

śśrrooddaa-cczzwwaarrtteekk,, 1166-1177 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, ggooddzz.. 1199
Teatr Syrena, ul. Litewska 3, spektakl muzyczny wg scenariusza Ludwika Starskiego Hallo, Szpic-

bródka (Złoty Liść Retro’2013), reżyseria: Wojciech Kościelniak.
cczzwwaarrtteekk,, 1177 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, ggooddzz.. 1177..1177
Klub Księgarza, Rynek Starego Miasta 22/24, spotkanie autorskie z dziennikarzem Dariuszem

Michalskim (Nagroda specjalna Ministra Kultury i DN’2013) i Sławomirem Koperem (Złoty Liść
Retro’2011), autorem cyklu Dwudziestolecie  międzywojenne (wydawnictwo Bellona), oprawa
muzyczna i prowadzenie: Wojciech Dąbrowski.

ppiiąątteekk,, 1188 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, ggooddzz.. 1188
KONCERT GALOWY X-lecia OFPR
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, ul. Modzelewskiego 59 -

szczegóły za tydzień.

Zespół z Domu Sztuki nagrodzony w Polanicy Zdroju

Dzieci bębniły ile sił

MMAAZZDDAA RR336600 ZZ RROOKKUU 11996600

MMAAZZDDAA CCOOSSMMOO SSPPOORRTT ZZ RROOKKUU 11996677
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Zpoczątkiem października zamknięty został rząd Stanów Zjednoczonych.
Gdybym napisał to samo o polskim rządzie, to zostałoby zapewne zrozu-
miane jednoznacznie – ministrowie siedzą w pierdlu. W ojczyźnie demo-

kracji i krainie mlekiem i miodem płynącej zamknięcie rządu oznacza udzielenie
bezpłatnych urlopów pracownikom największego krajowego pracodawcy. Rząd
USA zatrudnia ponad dwa miliony pracowników cywilnych i niemal półtora miliona służb mundu-
rowych służących we wszystkich 50 stanach i na całym świecie. Dodałbym, ze szczególną koncen-
tracją na terenach roponośnych, bogatych w zasoby mineralne, zwanych czasami siedliskami islam-
skich fundamentalistów (termin wymiennie używany przez „fachowców” ze słowem „terrorysta”).

Jakoś w zeszłym tygodniu natknąłem się na komunikat: „Due to the lapse in federal government
funding, this website is not available”. Czyli – strona niedostępna – i dalej: „visit USA.gov”. Zajrza-
łem tam i dowiedziałem się, że sporo instytucji federalnych zaprzestało działania. Polskie media opi-
sały, pobieżnie i wybiórczo sytuację. Chciałbym jedynie podkreślić, że setki tysięcy pracowników fe-
deralnych, w tym ci, którzy zabezpieczają Amerykanów przed terroryzmem, będą pracowały bez
wynagrodzenia, a inne setki tysięcy udadzą się na bezpłatny urlop. Czyżby to była jakaś groźba? Czy

może to znaczyć zawieszenie progra-
mu PRISM i kilkunastu tajnych amery-
kańskich agencji.

Polecam także lekturę odezwy prezy-
denta Obamy do Kongresu z 1 paździer-
nika, w której pochyla się on nad każ-

dym szarym pracownikiem państwowym, a jednocześnie usiłuje nastraszyć(?) Kongres. Mało te-
go, Obama stoi twardo na stanowisku, że rozmowy z opozycją na temat projektu „Obamacare” prze-
prowadzi dopiero po ponownym „otwarciu” rządu przez Kongres.

Trochę żałuję, że nie ma w Polsce podobnego systemu polityczno-prawnego. Co prawda Prezy-
dent może postanowić skrócenie kadencji Sejmu, ale wymagana jest kontrasygnata premiera.
Sejm może rozwiązać rząd, ale musi zatwierdzić to prezydent. Ponieważ w naszym rządzie i par-
lamencie liczy się trwanie, to jedynym sposobem na wyrugowanie partii politycznych, w swej
większości skażonych karierowiczostwem i prywatą, są „demokratyczne” wybory, czyli głosowanie
powszechne. Premierowi i innym gwiazdom naszej polityki spod znaku „nie idźcie do referen-
dum” przypominam, że referendum jako demokratyczny instrument jest także powszechnym gło-
sowaniem. Rzucę jeszcze grochem o ścianę, albo raczej perły przed wieprze: Wy, którzy walczyli-
ście o demokrację, teraz nawołujecie do bojkotu wyborów. Gdzież są wasze ideały, marzenia o wol-
nej Polsce, o równych prawach, o demokracji? Czyżby skończyły się wraz zapisaniem się do kolej-
ki po profity uzależnione od przynależności partyjnej? Czymże zatem różnicie się od komuchów z
PZPR, z którymi walczyliście? A może przypomnijcie sobie ze szkoły króla Midasa. Tak, to jest mit,
ale czy midasowym złotem nie jest dla was władza, przywileje i pieniądze? 

Gdyby tak w Polsce, podobnie jak w USA zawiesić jakikolwiek rząd na czas bliżej nieokreślony,
to ciekaw jestem, czy nie zmieniłoby to światopoglądu jego członków. Częściowym rozwiązaniem
problemu z obecnymi partiami politycznymi byłoby pozbawienie ich państwowego sponsoringu,
wprowadzenie okręgów jednomandatowych we wszystkich wyborach, pilnowanie realizacji obiet-
nic wyborczych (sądy?) i pobudzenie aktywności wyborczej przekornych z natury Polaków hasła-
mi typu: Stój! Nie wchodź tutaj – to lokal wyborczy!

Aha, ostatni punkt już jedna partia wykonała, czyli kultury politycznej już się nie nauczy, bo je-
dynie słuszna partia jest ważniejsza od prawdy i honoru. Tfu!

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Zamknąć rząd, zamknąć partie

„Rząd USA zatrudnia dwa mi-
liony cywili i  niemal półtora
miliona mundurowych”

Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych oszalał. Inna inter-
pretacja Jego zachowania byłaby okrutniejsza. Szaleństwo to przypadłość.
Winy żadnej. Niełatwo jest pogodzić się z szaleństwem człowieka odpo-

wiedzialnego za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, ale gorzej by było, jeśliby przy-
czyną tego, co niżej opisane było oszustwo, manipulacja. 

Ministrowie bywają z innej planety. Gdzie demokracji ani prawo, ani obyczaj nie wspierają. Przeciw-
nie, gdzie demokrację wykorzystują dla swoich własnych, partykularnych i partyjnych celów. Zaczął kie-
dyś PSL. Na samym początku polskich zmian po 1989 roku. Ci wiedzieli po co jest państwo i oni w nim
na władczych pozycjach. Podążył za ludowcami SLD. Rozwinął AWS. Szczyty osiągnął PiS. Przebiła wszyst-
kich Platforma Obywatelska. I chcą wciąż w dziele manipulacji społecznymi postawami iść wyżej. Ku więk-
szym szczytom. Nie mają wizji państwa, gospodarki, społeczeństwa, Europy. Na co im wizje? Rządzić ła-
twiej bez wizji. Są leniwi w tworzeniu prawa wspierającego obywatelską aktywność. Tworzą partie słu-
żące przede wszystkim swoim aktywistom. Wygląda na to, że my, społeczeństwo, pogodziliśmy się z tym.
Że nie ma pośród nas wiary, że mogłoby być inaczej. Skoro wszystkie główne partie takie są?

Tusk jest największym moim rozczarowaniem. Trochę wierzyłem. Mimo, że dość szybko poka-
zało się, że najzdolniejsi z jego bliskiego otoczenia szybko uciekają. Do Brukseli, do przedsiębior-
czości, albo w niebyt. Jeden za drugim. Coś widać było nie tak. Człowiek publiczny, obarczony wiel-
ką odpowiedzialnością, nie wspierany wielkością swoich współpracowników marnieje. Samot-
ność staje się zabójcza dla celów, którym powinien służyć.

Do rzeczy. W poniedziałek, 7 października, Bartłomiej Sienkiewicz mówi Monice Olejnik, nie na
ucho, prywatnie, lecz w opiniotwórczym programie tvn24, że – jeśli czytelniku pójdziesz na refe-

rendum, Warszawą rządzić
może Antoni Macierewicz. 

Okropna perspektywa.
Przyznaję. Lecz jaki związek?

Jeśli Gronkiewicz-Waltz
przegra referendum, premier
ma obowiązek ogłosić wybo-

ry. Jeśli czasu do przewidzianych zwyczajnym, kadencyjnym terminem wyborów jest mało (w tym
przypadku mamy do czynienia z sytuacją „na styk”; przeciąganie świadczyłoby o wyjątkowej złej
woli premiera i tworzyłoby realne zagrożenie odpowiedzialnością konstytucyjną) – powołuje ko-
misarza. Tak, jak miało to miejsce w przypadku Lecha Kaczyńskiego po Jego wyborze na prezyden-
ta RP. Z tym jednak, że teraz mamy do czynienia z konsekwencjami referendum, ich wyniku, a nie
z vacatem związanym z wyborem głowy państwa. To jest kolosalna różnica. Żeby Macierewicz mógł
rządzić Warszawą, co miałoby się stać, zdaniem Sienkiewicza, w przypadku odwołania Gronkie-
wicz-Waltz, minister Sienkiewicz musiałby rekomendować premierowi tę właśnie kandydaturę na
komisarza Warszawy. Albo, jeśliby platformersi zechcieli postępować jak demokraci, i rozpisano by
wybory, musiałby je Macierewicz wygrać. 

PiS ma innego kandydata, Glińskiego. Badania opinii publicznej nie dają mu zresztą wielkiej szansy.
Nie sądzę, by Macierewicz miał w Warszawie, większe od niego poparcie. Nie mówiąc o rzeczy zasad-
niczej: czy misją ministra spraw wewnętrznych jest „poprawianie” demokracji? Referendum to konsty-
tucyjna procedura. Ma prawem określone konsekwencje. Nie wymyślił tego diaboliczny Guział.

I jeszcze jedna sprawa. Zabawna. Dzień później, we wtorek, na ten sam temat wypowiedział się
minister od propagandy w Tuskowym gabinecie – Graś. Tymi samymi słowami, co dzień wcześniej
minister Sienkiewicz. Widać, że tekst z jednej jest matrycy. Prawdopodobnie Graś rozesłał wcze-
śniej chodzącym po mediach ministrom jednolity tekst referendalnego rządowo-platformerskiego
komentarza. Stało się, że Sienkiewicz wykorzystał go literalnie zanim jego autor, Graś, miał oka-
zję wystąpić. To nie jest nowa praktyka. Już w SLD próbowano w taki sposób uzyskiwać jednoli-
tość partyjnego przekazu. PiS w ogóle się nie krępuje. Jak widać, PO nie odbiega od tamtych.

Kiedyś, w odległym w czasie PRL, politycy nie biegali do mediów. Były komunikaty Polskiej Agen-
cji Prasowej. Może do tego wrócić? Taniej, łatwiej, przyjemniej i na pewno jednolicie.

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

Byłoby taniej, łatwiej i przyjemniej

„Referendum to konstytucyjna
procedura. Ma prawem określone
konsekwencje. Nie wymyślił tego
diaboliczny Guział.”

Piórem Derkacza
PPiioottrr GGuuzziiaałł
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Miotła, taka zwyczajna zrobiona z
gałązek brzozowych, a ile zawiera w
sobie treści i funkcji. Im prostsze na-
rzędzie, tym bardziej wyobraźnia
ludzka dopisuje mu swoje pomysły.
Dzieci widzą miotłę jako przyrząd do
latania dla czarownic. Starsi kojarzą
miotłę z dozorcą, który sprzątał nią
chodniki i ulice. Jednak najbardziej
pomysłowo wykorzystują miotłę po-
litycy. Robienie porządku musi od-
bywać się za pomocą jakiegoś narzę-
dzia. Zwyczajna miotła świetnie się
do tego nadaje. Można więc miotłą
zamieść brudy pod dywan. Można je
miotłą również stamtąd wymieść.
Miotła może również służyć jako pę-
dzel, którym na oczach milionów
warszawiaków można namalować
ring czyli obwodnice. Mając taka ob-
wodnicę, możemy spokojnie jeździć
w kółko, dopóki jakaś inna miotła nas
stamtąd nie wymiecie. Na czas refe-
rendum proponuję, aby wszystkie
miotły postawić na sztorc i głosować!

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

30 września 2013 roku po 68 latach tygodnik Przekrój przestał się ukazywać.

Odkąd pamiętam, życie moje
Zawsze wiązało się z Przekrojem…

Jestem Przekroju rówieśnikiem, starszy zaledwie dwa miesiące!
Zostałem wiernym czytelnikiem, dość wcześnie, będąc jeszcze brzdącem.
Mieszkałem wówczas tuż nad Wisłą, skąd z okna widok był na Wawel,

A Przekrój sprzyjał mym pomysłom i zastępował mi zabawę.

Koledzy raczej szli na Kopiec, biegli na Błonia, grali w berka,
Ze mnie był nieco dziwny chłopiec, nudził mnie Świerszczyk i Iskierka.
Wolałem ślęczeć w swym pokoju, samotnie, nie wiem sam, dlaczego,
I przeglądałem stos Przekrojów, wszystkie numery, od pierwszego.

Lektura była wyśmienita i Przekrój mnie opętać zdołał,
Szybko nauczył pisać, czytać, zanim zajęła się mną szkoła.

Do dziś pamiętnik się zachował (dla czytelników rzadka gratka),
Gdzie opisałem w prostych słowach historie z życia… pięciolatka.

Powiecie: bujda! Stary grzeszy! Nie uwierzycie? Sprawdźcie sami, 
Że zapisałem cały zeszyt drukowanymi literami.

Pisałem rano i wieczorem i tym z pewnością was zaskoczę:
Wkrótce zostałem redaktorem pisma, co zwało się Obłoczek.

Redakcja była w mym pokoju, druk tylko w jednym egzemplarzu.
Szesnaście kolumn, jak w Przekroju, lecz dobre wzory, to nie zarzut. 

Rozmaitości w poprzek strony, własny rysunek na okładce.
A kiedy numer był skończony, za grosze sprzedawałem matce.

Gazetka, przyznam to nieskromnie, trafiła prosto do Eilego,
A ten napisał list i do mnie zaczął się zwracać per kolego!

I to nie koniec niespodzianek. Do dzisiaj serce mi łomocze!
Zaproponował mi wymianę: Co tydzień Przekrój za Obłoczek.

Więc ja, obrotem spraw zdumiony, nie wyłączając dni wakacji,
Biegłem z Obłoczkiem uskrzydlony po nowy Przekrój do redakcji.

Któż tam nie pisał! O mój Boże! Uczta duchowa co niedzielę:
Zielona Gęś, Gałczyński, Mrożek, Teodor Klon, zwany Kisielem,

Juliusz Kydryński, brat Lucjana… Lista autorów jest obszerna.
Czytałem wszystko: Sartra, Manna i satyryczne wiersze Kerna.

Do dziś cytować mi się zdarza myśli Fafika i Wacusia,
Choć prosił Kern, by nie powtarzać, kilka przypomnieć będę musiał.

Zdjęcia z okładek Plewińskiego, po teatralnych wiodły scenach.
Nie było jeszcze Raczkowskiego, za to Filutek był Lengrena, 

Grafiki Mroza i Wiśniaka i reprodukcje dzieł Picassa.
Sami przyznacie: dla dzieciaka to edukacja pierwsza klasa.

Bon tonu uczył mnie Kamyczek (choć Jan Kamyczek był kobietą!),
Wszystkich korzyści nie wyliczę. Ileż zawdzięcza się poetom!

Dzieliłem z wami wszystkie sprawy, choć osobiście mnie nie znacie.
Gdy się przeniosłem do Warszawy. to Przekrój za mną! Jak przyjaciel.

Nasza znajomość trwała długo, za nią dziękuję skromnym gestem,
Bo to Przekroju jest zasługą, że jestem taki jaki jestem.

Gdy dziś dotarła wieść hiobowa, że Przekrój już się nie ukaże,
Zostały tylko gorzkie słowa. Mój świat odchodzi w wirze zdarzeń.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)) 
TTeerraazz ttaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu..

Pożegnanie z „Przekrojem”

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Szanowny Panie Ministrze,

WRozdziale 2, art. 3, punkcie 2 Ustawy o wyścigach
konnych napisano: „Polski Klub Wyścigów Konnych
jest państwową osobą prawną”. Art. 4 przedmioto-

wej ustawy powiada zaś, że „nadzór nad Klubem sprawuje mini-
ster właściwy do spraw rolnictwa”. Powyższe zapisy powodują, że
to Pan staje jedynym właściwym adresatem niniejszego listu
otwartego.

Tygodnik Passa, którego jestem dziennikarzem, to naj-
większy lokalny tytuł w południowej części miasta, obej-
mujący swoim zasięgiem Mokotów, Ursynów, Wilanów,

Piaseczno oraz Konstancin-Jeziornę. Od ponad 10 lat systematycz-
nie informujemy społeczeństwo o tym, co dzieje się na zabytko-
wym służewieckim hipodromie. Staramy się promować wyścigi
konne, aby ta widowiskowa dyscyplina sportu odzyskała rangę i
popularność jaką cieszyła się wśród warszawiaków nieprzerwa-
nie od czasów powojennych do transformacji ustrojowej w 1989
r. Częściowo wypełniamy więc zadanie nałożone przez ustawę na
PKWK. 

Po przejęciu w 2008 r. zespołu torów w 30-letnią dzierża-
wę przez spółkę Totalizator Sportowy znajdujące się na
równi pochyłej wyścigi konne zyskały stabilizację finan-

sową. TS jako organizator gonitw zapewnia coroczną pulę nagród
oraz terminową wypłatę wywalczonych nagród zwycięzcom po-
szczególnych wyścigów.  Służewiecki oddział Totalizatora organi-
zuje gale oraz międzynarodowe imprezy, które obserwuje zwięk-
szająca się z roku na rok liczba widzów. Tegoroczna Wielka War-
szawska odnotowała rekordową frekwencję. Po pięciu latach dzia-
łalności nie można mieć żadnych zastrzeżeń do TS, jak idzie o kwe-
stie organizacyjne. Niestety organizator gonitw nie ma żadnego
wpływu na sam przebieg wyścigów. I tu pojawia się poważny
problem.

Wdniu 30 czerwca br. Komisja Techniczna ukarała
dżokeja Antona Turgajewa zawieszeniem licencji od
1 lipca do 1 września za ewidentne oszustwo wyści-

gowe. O tym skandalicznym wydarzeniu oprócz Passy pisała
także prasa ogólnopolska. Już dwa dni później Komisja Odwo-
ławcza anulowała werdykt KT i zamieniła karę „spieszenia” na...
12.000 zł grzywny. Nie mnie orzekać, czy stewardzi z KO mieli
prawną legitymację do zastosowania tego rodzaju egzotyczne-
go zamiennika. Mamy jednak prawo odnieść się do tak kuriozal-
nej decyzji i twierdzimy, że werdykt KO to karykatura sprawie-
dliwości, utwierdzająca sprawcę oraz innych jeźdźców w poczu-

ciu bezkarności. Ta sprawa zbulwersowała nie tylko środowisko
wyścigowe.

Ostatnio coraz częściej pojawia się na Służewcu problem
podawania koniom niedozwolonych środków dopin-
gowych. Na stosowaniu niedozwolonego dopingu przy-

łapano klacz Mahari. Komisja Techniczna zawiesiła trenerowi
klaczy licencję na trenowanie koni do czerwca przyszłego roku.
Jest to surowa i zasłużona kara, bowiem tego typu praktyki tępio-
ne są bez pardonu na wszystkich cywilizowanych torach świata.
W kwietniu br. u 11 koni z gwiazdorskiej stajni Godolphin w New-
market stwierdzono obecność sterydów anabolicznych. Trener
Mahmood Al Zarooni został pozbawiony możliwości wykonywa-
nia zawodu aż na 8 lat, a groziło mu dożywocie. Przepisy dotyczą-
ce dopingu u koni są bowiem na Wyspach bardzo rygorystyczne.
Anaboliki są dozwolone dla wzmocnienia koni podczas treningu
tylko wtedy, gdy te mają za sobą ciężką kontuzję lub zagrażającą
życiu chorobę, i tylko pod ścisłą kontrolą lekarza. W praktyce, je-
śli koń jest na tyle chory, że leczy się go sterydami, nie może na-
wet trenować.

Jak jest w Polsce? Wolna amerykanka, nikt tego nie kontro-
luje, archaiczny regulamin nie nadąża za teraźniejszością,
ponieważ organ mający za zadanie zapobiegać tego typu

patologiom zajmuje się personalnymi rozgrywkami. Nadzorują-
ce działalność tegoż organu ministerstwo w ogóle nie kontroluje
prac PKWK. Bo gdyby kontrolowało wiedziałoby o kolejnych skan-
dalach, które bezpośrednio godzą w polski Jockey Club. M.in. o
tym, że Komisja Odwoławcza ponownie uchyliła werdykt KT w
sprawie klaczy Mahari znacznie zmniejszając trenerowi wymiar
kary. To kolejna kontrowersyjna, wręcz szokująca i zupełnie nie-
zrozumiała decyzja tego gremium.

Na domiar złego podczas poniedziałkowego posiedzenia
IFAHR w Paryżu pani Lara Sawaya ze Zjednoczonych
Emiratów Arabskich poinformowała, że zwycięzcy roze-

granych w sierpniu na Służewcu nieoficjalnych mistrzostw świa-
ta amazonek, ogierowi Poranny Blask zostanie odebrana nagro-
da pieniężna z powodu wykrycia w jego organizmie substancji nie-
dozwolonych. Tak więc doping na Służewcu przekroczył w tym
momencie granice państwa, co powinno być dla resortu rolnictwa
czytelnym sygnałem, że na warszawskim hipodromie dzieje się bar-
dzo źle, a PKWK traci kontrolę nad jeźdźcami i trenerami. 

Kolejna odsłona skandalu z udziałem PKWK to list - pasz-
kwil (załącznik) wystosowany do przewodniczącego
IFAHR przez prezesa Klubu Feliksa Klimczaka. W piśmie

tym Klimczak subtelnie domaga się zablokowania kandydatu-
ry Totalizatora Sportowego aplikującego na członka - obserwa-
tora tej prestiżowej organizacji. Zamiast wzajemnie się wspierać
kompromitujemy się za sprawą PKWK na arenie międzynarodo-
wej. Pani Lara Sawaya napomniała nieoficjalnego przedstawi-
ciela PKWK uczestniczącego w zjeździe, że to właśnie TS jest or-
ganizatorem międzynarodowych mityngów na Służewcu, pod-
czas gdy polski Jockey Club od lat tkwi w letargu (protokół z
ostatniego posiedzenia IFAHR). Paszkwil autorstwa prezesa
Klimczaka nie przyniósł oczekiwanego skutku. Decyzją prezy-
dium IFHAR Totalizator uzyskał status członka - obserwatora tej
organizacji.   

Szanowny Panie Ministrze,

Zdaję sobie sprawę, że wyścigi konne są dla resortu rol-
nictwa tzw. kwiatkiem do kożucha. Zdaję sobie sprawę,
że resort ma nałożoną przez rząd ogromną odpowie-

dzialność za wyżywienie polskiego społeczeństwa i to jest resor-
towym priorytetem. Jednak ustawa jest aktem prawnym najwyż-
szej rangi i jeśli czyni  ministra rolnictwa nadzorcą prac PKWK
należy się z tej roli wywiązywać. W chwili obecnej to, co dzie-
je się na Służewcu, to karykatura wyścigów konnych. Patologia
goni patologię, tworzą się kliki, coraz częściej zdarzają się przy-
padki ustawiania wyścigów i podawania koniom niedozwolo-
nych środków dopingujących. Obie komisje mające czuwać
nad prawidłowym rozgrywaniem gonitw są w ostrym sporze.
Konieczna jest natychmiastowa interwencja ministra, aby zacząć
oczyszczać Służewiec z groźnych patologii i przywrócić na to-
rze normalność. Czas najwyższy na podjęcie radykalnych dzia-
łań (m.in. niezwłoczne zmiany w regulaminie po konsulta-
cjach z organizacjami pozarządowymi, zmiany personalne w
PKWK, opracowanie jasnych kompetencji dla KT i KO, zwery-
fikowanie składu Rady PKWK, w której funkcjonują osoby zu-
pełnie nie związane z wyścigami konnymi, umożliwienie stewar-
dom z KT przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli anty-
dopingowych w stajniach przed i po mityngach, etc.). Wyścigi
konne w Polsce staczają się na dno pod okiem ministra rolnic-
twa. Tak dalej być nie może. Jeśli zaistnieje potrzeba utworze-
nia szerszego frontu koniecznego do obrony tej dyscypliny
sportu nie zawaham się poprosić o pomoc kolegów z mediów
o znacznie szerszej sile rażenia.

Licząc na zrozumienie wagi problemu pozostaję z szacunkiem

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

List otwarty do ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Czas na gruntowne porządki w Polskim Klubie Wyścigów Konnych

Nie tylko wytrawnym kibi-
com piłki nożnej warto po-
lecić arcyciekawą książkę
Roberta Gawkowskiego
“Futbol dawnej Warsza-
wy”. Warto wiedzieć, dla-
czego sędzia meczu A-kl-
asy brał honorarium w
wysokości 24 000 marek,
a Polonię uczyniono klu-
bem milicyjnym, by potem
odebrać jej stadion. 

Doktor historii Robert Gaw-
kowski jest od 1990 roku kusto-
szem Muzeum Uniwersytetu
Warszawskiego. Na tej uczelni
pełnił między innymi funkcję
opiekuna Studenckiego Koła Na-
ukowego Historyków Sportu. Na
przełomie lat osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku występował w lekkoatle-
tycznej reprezentacji UW, bie-
gając na średnich dystansach. W
roku 2007 obronił na wydziale
historycznym pracę doktorską
pt. “Warszawskie kluby sporto-
we i ich działalność społeczno-
-kulturalna w latach 1918-1939”. 

Autor “Futbolu dawnej War-
szawy” (Wydawnictwa Uniwer-
sytetu Warszawskiego) słusznie
podkreśla, że w naszym mieście,
będącym w zaborze rosyjskim
stolicą Priwislanskiego Kraju, pił-
ka nożna rozwinęła się kilka lat
później niż w Krakowie i Lwo-
wie, korzystających z o wiele
większych swobód we wchodzą-
cej w skład Cesarstwa Austro-W-
ęgier Galicji. Na początku XX
wieku na małych, niepełnowy-
miarowych placykach w ogro-
dach Raua grywały w Warsza-
wie drużyny szkolne, a futbol na
serio zaczął się od momentu, gdy

w 1907 powstało założone przez
bogatych ziemian i przemysłow-
ców Warszawskie Koło Sporto-
we, które otrzymało wkrótce do
swojej dyspozycji hipodrom w
Parku Agrykola, gdzie urządzo-
no wreszcie regularne boisko pił-
karskie i bieżnię lekkoatletyczną. 

Ważnym momentem w histo-
rii warszawskiej kopanej był ro-
zegrany w 1917 mecz miejsco-
wej Polonii z zamiejscową fak-
tycznie drużyną Komendy Le-
gionów - Legią, złożoną w stu
procentach z przedstawicieli Ga-
licji, graczy Wisły Kraków, Craco-
vii oraz Czarnych i Pogoni ze
Lwowa. Gdy w tym samym roku
pionierski WKS stracił dostęp do
jedynego boiska w Agrykoli, zna-
leziono w Parku Skaryszewskim
zastępczy teren, na którym 10
lat później powstał stadion pił-
karsko-lekkoatletyczny AZS (od
1965 r. użytkowany jednak przez
Drukarza). 

Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości zorganizowała się
wreszcie jako zalążek dzisiejszej
Legii drużyna par excellence
warszawska pod szyldem Woj-
skowego Klubu Sportowego i na
początek przegrała z Polonią 0:4.

Jako “ojców założycieli” War-
szawskiego Okręgowego Związ-
ku Piłkarskiego Robert Gaw-
kowski wymienia: Polonię, AZS,
Koronę, Wojskowy Klub Spor-
towy i żydowskie Makabi, a do
tego grona dołączyły wkrótce
Skra, Harcerski KS (potem Var-
sovia) i Olimpia. W lokalnych
rozgrywkach uczestniczył mię-
dzy innymi zespół głuchonie-
mych (WKS Głuchoniemi). W
1924, jeszcze przed reformą wa-

lutową Grabskiego, sędzia me-
czu A-klasy był wynagradzany
kwotą 24 000 marek. W pierw-

szej połowie lat dwudziestych
stołeczny futbol został zdomi-
nowany przez Polonię i jej wspa-
niałe rodzinne klany: Stefana,
Jana, Wiktora i Wacława Lo-
thów; Jana, Tadeusza i Wacława

Gebethnerów; Tadeusza i Jerze-
go Grabowskich oraz rosyjskich
emigrantów Bułanowów, ze

słynnym graczem reprezentacji
Polski Jerzym na czele. 

Do wybuchu drugiej wojny
światowej futbol w Warszawie i
okolicach tak mocno się rozwi-
nął, że w 1938 WOZPN zrzeszał

już ponad sto trzydzieści klu-
bów. A gwiazdami byli między
innymi dwaj znakomici defen-
sorzy: mający rekordowo silne
uderzenie Henryk Martyna z
Legii (a od 1937 r. z Warsza-
wianki) i Władysław Szczepa-
niak z Polonii.

Podczas niedawnej prezenta-
cji swojej książki dr Gawkowski
pokazał 80-sekundowe nagra-
nie Polskiej Kroniki Filmowej z
głośnego meczu Polska - Niem-
cy, rozegranego w roku 1936 na
stadionie Wojska Polskiego. Padł
remis 1:1, a na mecz przyszła re-
kordowa liczba widzów - 40 ty-
sięcy. Kilka tysięcy biletów pod-
robiono i nielegalnie sprzedano
na warszawskim Kercelaku.

W roku 1945 - o czym już pra-
wie nikt nie pamięta - “władza
ludowa” uczyniła z Polonii klub
milicyjny, co jednak na skutek
sprzeciwu “starych” polonistów
nie trwało zbyt długo. Pół roku
później Polonia odrzuciła mili-
cyjną opiekę i za tą niepokor-
ność odebrano jej na pewien czas
stadion, przekazując go Zrywo-
wi Mokotów. Wówczas to klu-
bem forowanym przez komuni-
stycznych dygnitarzy stała się
Legia, całkowicie złożona z no-
wych, przyjezdnych piłkarzy i z
działaczy niemających z przed-
wojenną Legią wiele wspólne-
go. Nawiasem mówiąc, to wtedy
w Legii asem napadu, był póź-
niejszy trener reprezentacji naro-
dowej Kazimierz Górski.

- Dla uwiarygodnienia klubu
w oczach kibiców w kronice Le-
gii, wydanej w latach sześćdzie-
siątych przez Ministerstwo Obro-
ny Narodowej, usłużni redakto-

rzy “mianowali” pierwszym po-
wojennym prezesem wojskowe-
go klubu starego i zasłużonego
generała Karola Rudolfa. Było
to czystą mistyfikacją, bowiem
Rudolf nie mógł pełnić takiej
funkcji, siedząc do listopada
1945 r. w obozie w Dorsten w
Niemczech - wyjaśnia dr Gaw-
kowski, dodając, że właśnie chęć
sprostowania historycznych za-
fałszowań skłoniła go do napi-
sania książki, której znakomitą
rekomendację dał mieszkający
na Ursynowie piłkarski ekspert
Stefan Szczepłek (“Rzeczpospo-
lita”):

“Gawkowski pisze o czasach,
w których go nie było na świecie.
Ale jako wytrawny historyk
przejrzał setki dokumentów,
przeprowadził dziesiątki roz-
mów i ugotował z tego wszyst-
kiego potrawę, że palce lizać.
Dla młodzieży, żeby się dowie-
działa, i dla dziadków, żeby sobie
przypomnieli”. 

Ja mogę tylko z największym
smutkiem dokonać pewnego po-
równania. Otóż, jak pisze Robert
Gawkowski, na przedwojennym
boisku Skry przy Okopowej moż-
na było codziennie grać w piłkę
od szóstej rano do zmroku, a
dzięki przychylności kolejnych
prezydentów Warszawy pod ko-
niec lat trzydziestych w mieście
było już blisko 30 pełnowymiaro-
wych boisk. Obecne władze War-
szawy i państwa natomiast li-
kwidują jedno boisko po drugim,
zaś na wybudowanym za dwa
miliardy złotych Stadionie Na-
rodowym w futbol grywa się tyl-
ko od święta. 

P E T R O

W starych korkach dziadunia czar zachował się ten...

Jak w Warszawie rozwinął się futbol
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KREDYTY trudne, też prywatne,
668-308-435

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

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
bez BIK

668-441-668

ANTYKI, monety, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

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

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

KOLEKCJONER kupi stare
książki, pocztówki, monety,
zegarki, 502-011-257

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD - dojazd, 

609-155-327

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

31 m2 kwaterunek centrum na
większe, status obojętny, 
601-35-85-82

AKTUALNIE budynek
parterowy na biuro lub magazyn,
90 m2, wys. 3 m. Alarm, co
gazowe, 3-fazy. Pyry, ul. Gajdy 20,
tel. 601-600-634, 2200 zł/m-cznie.

BIURO 40 m2

do wynajęcia
795-486-414

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

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI - efektywnie, 
502-371-607

FIZYKA, MATEMATYKA, 
609-41-66-

FORTEPIAN - lekcje dla dzieci,
506-446-854

FRANCUSKI, 880-321-787
FRANCUSKI, ROSYJSKI, 

608-058-494
HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
KOMPUTER seniorom, 

22 219-50-00
AA MATEMATYKA, 

606-197-553
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, doswiadczona

nauczycielka gimnazjum i SP, 
693-329-929

MATEMATYKA, FIZYKA, 
22 649-40-27

MATEMATYKA,FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NIEMIECKI, 607-204-097
NIEMIECKI, 698-809-528
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01
ROSYJSKI, 602-86-74-13

DZIAŁKA budowlano-usługowa
przy trasie 722, tel. 602-77-03-61

GRUNT rolny 1,10 ha Prażmów,
602-77-03-61

GRUNT rolny 7 ha Prażmów,
602-77-03-61

DYREKTOR Gimnazjum Nr 95
w Warszawie, ul. Lokajskiego 3
zatrudni na cały etat osobę do
sprzątania

DYSPOZYCYJNA, energiczna
pani (wykszt.wyższe) szuka
dorywczej pracy biurowej na
Ursynowie, 666-518-147

EMERYT sprawny z
samochodem szuka pracy, 
606-181-949

FIRMA zatrudni na pół etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci, 
605-613-451

KARDIOLOGA do przychodni
lekarskiej, 22 651-70-75, 605-440-
831, 609-373-582

STOLARZ, 602-424-170
TECHNOLOG drewna -

kosztorysant, 602-424-170

WRÓŻBY, 698-809-528

OPIEKA nad grobami,
tanio i solidnie, 
500-336-607

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GŁADŹ bezpyłowo, panele,

malowanie, płyty k/g, ocieplenia,
885-397-821

HYDRAULIK, 22 644-31-29,
517-197-718

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

LUSTRA w domu klienta 
602-27-17-18

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259,
www.malarskieursynow.pl

MALOWANIE, 722-920-650

AAA TELENAPRAWA, 
22 641-80-74

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

PRYWATNY CATERING
domowy

507-773-484

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

ROLETY, 602 27 17 18
STOLARKA, pełny zakres,

panele, 22 641-54-84, 
601-751-247

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

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

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

LEKARZ INTERNISTA - wizyty
domowe, 508-216-824

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51

MASAŻYSTKA, odstresowujący
masaż całego ciała LomiLomi, 
695-873-000
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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,, 1122 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: Galeria Domu Sztuki
zaprasza na otwarcie niezwy-
kłej wystawy! Będzie to wysta-
wa fotograficzna p.n. „Bajka
nie z tej bajki” i nie byłoby w
tym niczego nadzwyczajnego,
gdyby nie fakt, że autorką prac,
które wyróżniają się zaskakują-
cą dojrzałością artystyczną i
warsztatową jest przyszłorocz-
na maturzystka, Magdalena
Babraj, uczennica X Liceum
Ogólnokształcącego im. Kró-
lowej Jadwigi . Pozaszkolny de-
biut wystawienniczy młodej fo-
tograficzki.

NNiieeddzziieellaa,, 1133 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1166..0000:: Teatr Za Daleki w Domu
Sztuki zaprasza dzieci na bajkę
p.t. „Jesienne zapasy żabki nie-
jadki”. Spektakl przestrzega
przed konsekwencjami niewła-
ściwego odżywiania się. Bezpłat-
ne karty wstępu wydaje kasa Do-
mu Sztuki w czwartek 10 paź-
dziernika od godziny 17.00.*

Od 16 października, w środy i
piątki w godzinach 11.00-13.00,
Dom Sztuki zaprasza seniorów
na bezpłatne zajęcia z języka an-
gielskiego na poziomie podsta-
wowym. Zapisy – telefonicznie
lub osobiście – w sekretariacie .
Ilość miejsc ograniczona.*

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm SSzzttuukkii zzaapprraasszzaa ddoo ffiilliiii::
KKlluubbuu SSeenniioorraa ((uull.. PPiięęcciioolliinniiii

1100,, tteell.. 2222 664433 0022 1100

MMooddeellaarrnnii LLoottnniicczzeejj ((uull.. SSłłuużż-
bbyy PPoollssccee 11,, tteell.. 664433 1122 8822))

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

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

W Galerii U trwa wystawa
Mariana i Piotra Nowińskich.

1122.. 1100.. gg.. 1199 – Kabaret Ina-
czej z Białegostoku, tegoroczni
laureaci nagrody na przeglądzie
kabaretowym PAKA w najnow-
szym programie „Jutub”. Wstęp
wolny po uprzedniej rezerwacji
telefonicznej.

1133.. 1100.. gg.. 1188 – Premiera spek-
taklu Teatru Wolandejskiego
„Diabeł tkwi w ogóle”. Rezerwa-
cje biletów: rezerwacje@wolan-
dejski.pl

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155
wwwwww..ddkkiimmiieelliinn..ppll

1188 ii 1199 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((ppiiąątteekk,,
ssoobboottaa)) oodd 1177 ddoo 2211 – Warszta-
ty Rockowe iM Granie – ćwicze-
nia w grupach i na scenie w za-
kresie gitara elektryczna, gitara
basowa, wokal i perkusja. Wstęp
wolny. Info Małgorzata Wierciń-
ska – tel. 504 703 087

2200 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((nniieeddzziieellaa))
1188,,0000 Recital Sławy Przybyl-
skiej. Bezpłatne zaproszenia do
odbioru w DK Imielin 14 paź-
dziernika (poniedziałek) od
godz. 19.00.

2233 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((śśrrooddaa))
ggooddzz.. 1199..0000 Koncert „Jesienne
róże” w wykonaniu zespołu AP-

PASSIONATA pod kierunkiem
Izabeli Wardak. Bezpłatne za-
proszenia do odbioru w DK
Imielin.

OOEEKK „„SSaaddyybbaa””
uull.. KKoorrcczzyyńńsskkaa 66
tteell.. 2222 664422 5599 0088

ooeekkssaaddyybbaa..mmssmmeenneerrggeettyykkaa..ppll

1100 XX ((cczzwwaarrtteekk)) ggooddzz.. 1155..3300
WIECZOREK TANECZNY przy
muzyce mechanicznej w Klu-
bie Seniora połączony z go-
ścinnym występem Zespołu
„Cała Praga Śpiewa” (godz.
17.00). W programie: tańce,
wspólne śpiewanie i muzyko-
wanie.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200
wwwwww..uurrssyynnootteekkaa..ppll

1100..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu „Wielkie odkrycia geo-
graficzne od antyku po XX wiek
i ich następstwa”, pt. „Epoka śre-
dniowiecza: Arabowie, Norma-
nowie…”.

1155..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Andrzejem Kochanowskim w
cyklu „Mało znane epizody z hi-
storii Warszawy”, pt. „Nieznana
relacja o koronacji Stanisława
Augusta Poniatowskiego”.

1177..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu wieczorów czwartko-
wych z p. Piotrem Sypczukiem –
historyk sztuki, archeolog – pt.
„Historia Gucina”.

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

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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
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Jesienne zagadkiJesienne zagadki
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje MMiicchhaałł ZZaapprrzzaałłaa
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

Zgubiono/znaleziono
podczas XVI Biegu Passy:

kwacząca kaczka,
mała niebieska saszetka z zawartością,
niebieska saszetka z pomarańczowym suwakiem,
do odebrania w redakcji przy ulicy Lachmana 4
(w godzinach 9.30 – 17.00, tel. (22) 648 44 32)

VVaaggaabbuunndduuss
NNiieeddzziieellaa 1133..1100..22001133 (Lasy Chojnowskie i Sękocińskie) – wyciecz-

ka rowerowa na trasie: Metro Kabaty - Las Kabacki - Konstancin Je-
ziorna - Czarnów - Rezerwat Chojnów - Rezerwat Uroczysko Stepha-
na - Zalesie Górne - Rezerwat Biele Chojnowskie - Głosków - Wła-
dysławów - Magdalenka - Las Sękociński - Walendów (ognisko z pie-
czeniem kiełbasek) - Łazy - Lesznowola - Zamienie - Jeziorki - Pyry
- Metro Natolin (ok. 68 km, większości drogami terenowymi).

ZZbbiióórrkkaa oo ggooddzz.. 99::0000 przed stacją metra “Kabaty” (obok super-
marketu “Tesco”). PPrroowwaaddzzii:: Andrzej Wachowicz (e-mail: an-
drzejwacho@wp.pl, tel. kom. 607 400 987)

Pierwsza październikowa
kolejka ligowa będąca dla
wielu drużyn Semp-a pół-
metkiem rozgrywek była
niczym huśtawka. 

Początek października udany
był dla drużyny seniorów Semp-
a, która w wyjazdowym spotka-
niu pokonała Piast Piastów 0:2.
Bohaterem meczu był autor
dwóch trafień do siatki Patryk
Świsłowski. Po 8 ligowych kolej-
kach nasz zespół zajmuje wyso-
kie 4 miejsce ze stratą 6 oczek
do lidera. Gracze rocznika
1997/98 po słabym spotkaniu
ulegli Płońskiej Akademii Fut-
bolu 2:3. Ozdobą mocno prze-
ciętnego spotkania było piękne
trafienie z dystansu Sebastiana
Lecha z 25 metrów pod po-
przeczkę. 

Bezbramkowo zakończyło się
ligowe spotkanie drużyny Sem-
p-a 1999, która punktami po-

dzieliła się z Mosirem Mińsk Ma-
zowiecki. Również z Mińskiem
Mazowieckim grały Semp-y
2000. Te jednak okazały się dla
przyjezdnych mało gościnne i
wysoko wygrały zawody 6:0. 10

to liczba bramek, którą w dwóch
ligowych spotkaniach strzeliły
dwie drużyny Semp-a 2001.
Jedna rozgromiła warszawską
Olimpię 9:0, druga zaś w naj-

mniejszym możliwym wymia-
rze, bo 1:0 pokonała drużynę
Nadstal. 

Pierwszy weekend paździer-
nika nie był szczęśliwy dla obu
drużyn rocznika 2002. Zarów-
no w spotkaniu z Umks Pia-
seczno (1:2) jak i z SF Wila-
nów (4:2) nie udało się zdo-
być choćby jednego punktu.
Prawdziwe strzelanie urządzi-
li sobie za to chłopcy z roczni-
ka 2003. Pierwsza drużyna
zdeklasowała UKS Tarczyn
4:20, druga natomiast poko-
nała 2:4 Milan Milanówek. Po-
dobny los spotkał zawodników
urodzonych w roku 2004. Oni
również musieli pogodzić się
z zerową zdobyczą punktową.
Pierwsza drużyna przegrała z
Polonią Warszawa 4:2, druga
uległa zespołowi FC Komorów
5:3. 
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Zmienne szczęście Semp-a

Ryanair, jedyna w Europie ultra-
tania linia lotnicza, z przykrością
pragnie poinformować pasażerów
o francuskim strajku ATC (w czwar-
tek 10 października), który spowo-
duje odwołanie ponad 70 lotów z i
do Francji. Francuskie władze zwró-
ciły się do wszystkich linii lotni-
czych, aby zredukowały ilość plano-
wanych lotów o 30%. Niestety,
strajk ATC wpłynie także na loty
przez Francję i należy się spodzie-
wać opóźnień oraz odwołań lotów.

Robin Kiely z Ryanair powie-
dział:„Ryanair z przykrością in-
formuje pasażerów, że w czwar-
tek, 10 października ponad 70
lotów zostanie anulowanych z
powodu francuskiego strajku
ATC. Dlatego należy się spodzie-
wać opóźnień oraz odwołań lo-
tów. Serdecznie przepraszamy
wszystkich pasażerów, którzy za-
planowali podróż. Za zakłóce-
nia spowodowane nieuzasadnio-
nym strajkiem ATC. Wszyscy pa-

sażerowie, którzy zaplanowali
podróż w czwartek, 10 paździer-
nika powinni monitorować swo-
je loty przed podróżą, na lotnisko
na stronie Ryanair.com - gdzie
zostaną opublikowane wszyst-
kie informacje”.  

Pasażerowie podróżujący w
czwartek otrzymają informa-
cje na temat lotów drogą mailo-
wą oraz SMS. Wszelkie aktu-
alizacje będą również publiko-
wane na Twitterze @Ryanair
oraz na stronie internetowej
Ryanair.com. Pasażerowie, któ-
rzy zarezerwowali podróż do i
z Francji na czwartek 10 paź-
dziernika mogą przełożyć po-
dróż kontaktując się z centrum
rezerwacji Ryanair. 

a r

Oświadczenie Ryanair o strajku ATC
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