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W niedzielę 16 listopada
wybory samorządowe
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No to na samym finiszu kam-
panii przed wyborami sa-
morządowymi poszło

wreszcie na ostre! Wbrew oczeki-
waniom nie okazało się jednak, że
król jest nagi, lecz wprost przeciwnie
– królowa Warszawy nie całkiem
goła. Tygodnik „wSieci” poleciał wy-
jątkowo mocnym artykułem Mar-
ka Pyzy, zaanonsowanym na okład-
ce bulwersującymi słowami: „Ukra-
dziona kamienica, jak rodzina Han-
ny Gronkiewicz-Waltz zarobiła mi-
liony na pożydowskim mieniu”. Z
artykułu wynika, że bezczelny sza-
ber, dokonany tuż po wojnie przez
dwóch oszustów, Leona Kalinow-
skiego i Leona Wiśniewskiego, do-
prowadził do tego, że jako jeden z
nowych współwłaścicieli warszaw-
skiej kamienicy przy ulicy Noakow-
skiego 16 został wpisany do hipote-
ki Roman Kępski – trzeba trafu –
wuj Andrzeja Waltza, męża obecnej
prezydentki stolicy. Po śmierci wu-
ja nastąpiło spadkobranie, które
pozwoliło szlachetnemu mężowi
Waltzowi uwłaszczyć się wraz z cór-
ką Dominiką, posiadaną wspólnie
z Hanną Beatą z Gronkiewiczów
Waltzową, profesorką prawa. 

Znajdująca się obok Politechni-
ki kamienica o powierzchni 4
tysięcy metrów kwadrato-

wych, choć już w nie najlepszym
stanie, przedstawiała jednak w mo-
mencie spadkobrania wartość kil-
kudziesięciu milionów złotych, a

jak twierdzi Marek Pyza, Waltz se-
nior wraz z Waltzówną juniorką
przejęli aż 27 procent własności i
budynek został natychmiast sprze-
dany za milioników kilkanaście
spółce, która nagle powstała niczym
feniks z popiołów. Nowy właściciel
owej secesyjnej kamienicy, który po-
noć poprzez drastyczne podniesienie
czynszów pozbył się zastanych w
niej lokatorów, słusznie się chwali
na stronie internetowej, że przed
wojną mieszkały tam legendy II Rze-
czypospolitej – słynny kompozytor
Karol Szymanowski i jeszcze słyn-
niejszy sportowiec, mistrz olimpijski
w biegu na 10 000 metrów Janusz
Kusociński, którego potem za dzia-
łalność w konspiracji gestapowcy
aresztowali 26 marca 1940 właśnie
w bramie tego pechowego budyn-
ku. Wielki patriota „Kusy”, który
walczył nie tylko na sportowych
frontach za Polskę, został – jak wia-
domo – rozstrzelany przez Niem-
ców w Palmirach. O przeniesienie
większości przedwojennych współ-
właścicieli gmachu przy Noakow-
skiego 16 na tamten świat postara-
li się wespół w zespół hitlerowscy i so-
wieccy oprawcy. A właścicielami by-
ły żydowskie rodziny Oppenheimów
i Regirerów. 

Dziś w miejscu, które powin-
no być pomnikiem przed-
wojennej Warszawy, jacyś

kombinatorzy robią sprytne gesze-
fty. Kluczem do sprawy jest to, że
Kalinowski z Wiśniewskim przed-
stawili w latach czterdziestych fał-
szywe kwity, upoważniające ich
niby do dysponowania nierucho-
mościami obu wspomnianych ro-
dzin, ale odnalazła się wdowa po
Szlamie Oppenheimie, która ujaw-
niła fałszerstwo, za które sąd ska-
zał Kalinowskiego na osiem lat po-
zbawienia wolności. Jednocześnie
wyrok sądowy uznaje transakcję,

w wyniku której współwłaścicie-
lem kamienicy przy Noakowskiego
16 został Roman Kępski – za nie-
ważną. Sądowego polecenia, by
wykreślić Kępskiego z hipoteki, za
czasów znanej z bałaganiarstwa
PRL ponoć nigdy nie wykonano i
dlatego w roku 1996 wuj Andrze-
ja Waltza zdecydował się wystąpić
o... zwrot dawno już znacjonali-
zowanego mienia, które mimo to
dwóch cwaniaków próbowało za-
raz po wojnie wyszabrować. 

Zpoczątkiem XXI wieku ru-
szyła w Warszawie już cała
lawina reprywatyzacji, ma-

jąca poniekąd słusznie wynagro-
dzić przedwojennym właścicielom
nieruchomości krzywdy, wyrzą-
dzone tak zwanym dekretem Bie-
ruta. W tym zamęcie rodzina na-

szej kochanej prezydentki zdążyła
się na wyszabrowanym Żydom
mieniu solidnie uwłaszczyć i trud-
no doprawdy zarzucić Hannie
Gronkiewicz-Waltz, że nie prowa-
dzi polityki prorodzinnej. Prezy-
dentka twierdzi wszakże, iż w
gruncie rzeczy decydentem, który
pozwolił na dokonanie zwrotu ka-
mienicy przy Noakowskiego 16,
był jeden z poprzedników HGW,
również profesor prawa Lech Ka-
czyński, z którego upoważnienia
odpowiednią decyzję powzięto w
Wydziale Spraw Dekretowych i
Związkowych Wyznaniowych,
podlegającym dyrektorowi Biura
Gospodarki Nieruchomościami. 

Nie od rzeczy będzie wspo-
mnieć, że – jak wskazuje
Marek Pyza – bezprawność

działań rewindykacyjnych Roma-
na Kępskiego jednoznacznie stwier-
dził prokurator Krzysztof Kosie-
radzki, ale Samorządowe Kolegium
Odwoławcze oddaliło zażalenie
prokuratury. Wprost trudno uwie-
rzyć, by organ tak niskiego szczebla
przesądzał ostatecznie, komu przy-
sługuje prawo własności olbrzymiej
kamienicy i dobrze byłoby poznać
nazwiska tych dobrych kolegów sa-
morządowych... W odpowiedzi,
udzielonej Markowi Pyzie, profe-
sor HGW skądinąd słusznie stwier-
dza: „O tym, kto jest spadkobiercą,
decydują prawomocne wyroki są-
dów /.../ W tej sprawie żaden z wy-
roków nie został wzruszony.” Pozo-
staje zatem zapytać, jakim cudem
postępowanie faktycznie zakończy-
ło się przed zwykłym kolegium. 

Poza wszystkim zaś ten ciąg
ewidentnego bezprawia rzu-
ca pewne światło na przy-

spieszoną reprywatyzację w mie-
ście, gdzie w błyskawicznym tempie
grunt pod nogami tracą instytu-
cje użytku publicznego, likwiduje
się boiska i parki, a miejski budżet
jest rujnowany z powodu wielkich
kwot, jakie trzeba wypłacać rewin-
dykatorom. W tym kontekście kan-
dydowanie Hanny Gronkiewicz-
Waltz po raz trzeci na stanowisko
prezydenta Warszawy budzi uza-
sadnione wątpliwości, zwłaszcza
że kwestia reprywatyzacji stała się
w tej chwili dla warszawiaków bo-
daj najbardziej gorąca. 

Co ciekawe, skandaliczność
rewindykacyjnej akcji do-
brego wujka Kępskiego w

połączeniu ze spadkobraniem przez
rodzinę Waltzów znalazła się teraz
w cieniu afery trzech posłów PiS –
Adama Hofmana, Mariusza Anto-
niego Kamińskiego i Adama Ro-
gackiego – wyrzuconych z partii za
fałszerstwa związane z delegacją
do Madrytu. Chodziło o sumy rzę-
du kilkudziesięciu tysięcy złotych. A
przecież w sporze o Noakowskiego
16 chodzi o ciężkie miliony, o woła-
jące o pomstę do nieba bezprawie i
wreszcie o poważne naruszenie ety-
ki zawodowej przez urzędników. 

I pomyśleć tylko, że prezydentka
Warszawy niemająca – jak wi-
dać – nic przeciwko bezpraw-

nemu wpisowi Romana Kępskie-
go do hipoteki, potrafiła parę lat te-
mu wyrzucić z pracy szefową Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Taksów-
kowego Elżbietę Wiśniewską – tyl-
ko dlatego, że ta druga zamieściła
całkowicie prywatny, nie związa-
ny ze sprawami zawodowymi wpis
na Facebooku...
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Przedszkole nr 201 im. Misia Ursynka

W gmachu Przedszkola nr 201 w Warszawie, ul. Wilczy Dół 4, odbyła się ceremonia nadania
przedszkolu imienia „Misia Ursynka”. W ceremonii wziął udział zastępca burmistrza Ursynowa
Witold Kołodziejski oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Teresa Jur-
czyńska-Owczarek oraz radny Krystian Malesa. Na ceremonię zostali zaproszeni również przed-
stawiciele władz Warszawy. Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia pomnika Misia Ursynka przed
budynkiem przedszkola.

Miś „Ursynek” to maskotka symbolizująca Dzielnicę Ursynów. Można ją spotkać na licznych im-
prezach organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów. Wiele ursynow-
skich dzieci ma „Ursynka” w swoim domu – otrzymało go w nagrodę za udział w konkursie lub
występ artystyczny na Dniach Ursynowa lub wygrało w zawodach sportowych.

Data nadania imienia nie jest przypadkowa. 9 listopada imieniny obchodzi Ursyn. Ten dzień na
stałe wpisze się w kalendarz imprez przedszkolnych jako święto przedszkola obchodzone corocz-
nie pod hasłem ”Imieniny Misia Ursynka”.

Ukończono budowę nowych placów zabaw
W ostatnim tygodniu dokonano odbiorów nowych inwestycji na Ursynowie. Przy ul. Kajako-

wej na Zielonym Ursynowie powstał nowy plac zabaw dla dzieci. W centrum Ursynowa, przy ul.
Gandhi na Imielinie, wybudowano plac zabaw wraz z chodnikiem biegnącym od stacji metra w
kierunku ul. Dereniowej. Plac zabaw przy ul. Kajakowej powstał na terenie projektowanego Do-
mu Kultury pełniącego funkcję Domu Tradycji Ursynowa. Oprócz licznych urządzeń zabawowych
na naturalnym podłożu zostały zamontowane urządzenia siłowni terenowej, ławki oraz ogrodze-
nie. Wykonane zostały także nasadzenia drzew i krzewów. W ramach inwestycji powstał również
prawoskręt z ul. Puławskiej. Koszt inwestycji to 583 178,29 zł.

Prace budowlane przy ul. Gandhi objęły budowę nowego placu zabaw oraz chodnika na odcin-
ku od wyjścia ze stacji metra Imielin do ciągu pieszego prowadzącego w kierunku ul. Dereniowej.
W skład placu zabaw wchodzi kilka urządzeń zabawowych ustawionych na specjalnej nawierzch-
ni amortyzującej upadek oraz ławki parkowe i kosze. Koszt inwestycji to 327 487,46 zł.

Powyższe inwestycje są m.in. efektem cyklu spotkań burmistrza Piotr Guziała z mieszkańcami, któ-
re odbywały się od listopada do czerwca. Wówczas często zwracano uwagę m.in. na brak ogólnodo-
stępnych i nowoczesnych placów zabaw w centralnej części Ursynowa i na Zielonym Ursynowie.

Czy pobili Rekord Guinnessa?
Nauczyciele, rodzice i uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej wzięli udział w wy-

jątkowym wydarzeniu. W piątek, 7 listopada, przyłączyli się do ogólnopolskiej próby bicia Rekor-
du Guinnessa w organizacji największej lekcji przygotowywania zdrowego śniadania.

W tym samym czasie w ponad 7 100 szkołach , 142 000 uczniów zjadło razem śniadanie, któ-
re własnoręcznie przygotowali. Bicie Rekordu Guinnessa odbyło się w ramach IV edycji progra-
mu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 jako jedyni z Warszawy wzię-
li w niej udział.

Odzyskany rower, poszukujemy właściciela!
Policjanci z Ursynowa prowadzą postępowanie dotyczące kradzieży roweru z garażu, przy uli-

cy Stryjeńskich. Funkcjonariusze zabezpieczyli jednoślad, ale do chwili obecnej nie ustalono je-
go właściciela. Policjanci zabezpieczyli rower 26 października. Jest to szary Ginat Boulder z czar-
nym i białym napisem na ramie. Jednoślad posiada z przodu amortyzator oraz tarczowe hamul-
ce. O kontakt w tej sprawie prosimy z funkcjonariuszami z Wydziału dw. z Przestępczością Prze-
ciwko Mieniu ursynowskiego komisariatu pod nr tel. (22) 603-34-66.
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W niedzielę 16 listopada o godz. 17 w Kościele Wnie-
bowstąpienia Pańskiego przy al. KEN 101 na Ursyno-
wie odbędzie się koncert pt. „Zaduszkowe spotkanie z
mistrzami muzyki chóralnej”. Wydarzenie jest współ-
finansowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy.

Program koncertu będzie obejmował muzykę baroku i współcze-
sności. Soliści (absolwenci i studenci Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina) i Chór Warszawskiego Towarzystwa Sceniczne-
go z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego (flety: Jennyfer Fo-
uani, Weronika Skowronek-Starowicz, viole da gamba: Katarzyna
Martynuska, Karolina Koślacz, wiolonczela: Maria Ślipska) i orga-
nów (Maciej Lamm) wykonają Kantatę Actus Tragicus BWV 106 Ja-
na Sebastiana Bacha oraz utwory Arvo Pärta. Koncert zadyryguje
Lilianna Krych.

Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego powstał w 1998
roku z inicjatywy studentów Uniwersytetu Muzycznego Frydery-
ka Chopina i Ewy Strusińskiej – założycielki i pierwszej dyrygent-
ki zespołu. Wcześniej znany pod nazwami: Polski Chór Jeunesses
Musicales oraz Strussingers od 2005 roku nosi nazwę chóru War-
szawskiego Towarzystwa Scenicznego, a samo WTS działa jako
stowarzyszenie. Chór koncertuje w Warszawie i w całej Polsce, wy-
konując muzykę różnych epok, od renesansu do współczesności. Na
co dzień śpiewa w składzie kameralnym (16-24 os.), ale bierze
również udział w projektach wymagających zespołu 30-40 osobo-
wego. Zespół występował pod batutą takich dyrygentów jak: Jerzy
Maksymiuk, Łukasz Borowicz, Przemysław Zych, Jacek Boniecki,
Andrzej Borzym, Harry Brasser czy Jerzy Wołosiuk. 

Kierownik muzyczny i dyrygent WTS Lilianna Krych ukończyła
teorię muzyki oraz dyrygenturę symfoniczno-operową na Uniwer-
sytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie; od 2012
pracuje jako asystent dyrygenta w Teatrze Wielkim/Operze Naro-
dowej w Warszawie. Jako dyrygent i kierownik artystyczny Chóru
Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego realizuje projekty kra-
jowe i międzynarodowe. W latach 2010-2014 prowadziła chór Clil
– jedyny w Polsce amatorski chór żydowski, wykonujący muzykę w
jidysz, po hebrajsku, w ladino i po polsku.

Więcej o osiągnięciach i przedsięwzięciach stowarzyszenia na stro-
nie: www.wts.org.pl.

Kontakt
e-mail: chor.wts@gmail.com
Lilianna Krych (dyrygent), tel.: 507 058 583
Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna (członek Zarządu), tel.: 662

360 555

Koncert zaduszkowy
na Ursynowie

Dzielnicowy Dzień Dobrego Jedzenia 
W dniu 14 listopada br. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena przy
ul. Teligi 3 odbędzie się inauguracja Dzielnicowego Dnia Dobrego
Jedzenia. Elementem wydarzenia jest także krótki happening w
Urzędzie Dzielnicy Ursynów zaplanowany na godzinę 12.00.

W trakcie spotkania przeprowadzone zostaną zajęcia
doświadczalne „Woda – cudowna rzecz”, szkoły promować będą
picie wody krótkiej, rymowanej formie (wiersz, piosenka, skecz
itp.). Na zakończenie nastąpi przejście pod Ratusz i krótki
happening promujący picie wody i ew. rozdawanie
przechodniom wody.
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Kilkadziesiąt godzin dzieli
nas od otwarcia lokali wy-
borczych. Kto wejdzie do
rad gmin i dzielnic? Któ-
rzy z kandydatów zostaną
wybrani na prezydentów
miast? Passę bardziej od
nazwisk interesuje fre-
kwencja wyborcza. 

W2010 r. w Warszawie
frekwencja w wybo-
rach zbliżyła się do

50 proc. (48,37), co jak na Polskę
należy uznać za zadowalającą.
Najwyższą frekwencją w skali
miasta mógł pochwalić się Wila-
nów 58.89 proc., na Ursynowie
zanotowano 53.64 proc., na Mo-
kotowie 49.09 proc., w Leszno-
woli 50.01 proc., w Piasecznie
47.19 proc., a w Konstancinie -
Jeziornej 54.31 proc. W tym ro-
ku można spodziewać się jeszcze
większego zainteresowania
mieszkańców wyborami, choćby
ze względu na masowy udział
warszawiaków w ubiegłorocz-
nym referendum o odwołanie
Hanny Gronkiewicz - Waltz z
funkcji prezydent stolicy. W gło-
sowaniu wzięło bowiem udział
aż 343 tys. wyborców, za odwo-
łaniem HGW zagłosowało 322
tys. mieszkańców Warszawy,
przeciwnych odwołaniu było za-
ledwie 17 tys. 465 osób. Fre-
kwencja wyniosła 25,66 proc.

Zbliżające się wybory są
wyjątkowe z powodu za-
dziwiająco skąpej liczby

sondaży. Tradycyjnie wyniki po-
dane już przez poszczególne pra-
cownie są diametralnie różne. 6
października pracownia Homo
Homini podała, że HGW może

zdobyć 51 proc. głosów w wybo-
rach na prezydenta Warszawy i
nie będzie drugiej tury wyborów.
Na drugim miejscu znalazł się Ja-
cek Sasin z PiS 17 proc., a na trze-
cim Sebastian Wierzbicki z SLD i
Andrzej Rozenek po 6 proc. Bur-
mistrz Ursynowa Piotr Guział,
kandydat Warszawskiej Wspól-
noty Samorządowej, mógł liczyć
według sondażu Homo Homini
na 4 proc. głosów. Próbę przepro-
wadzono na grupie 500 osób. 

Trzy tygodnie później 29
października portal
Onet.pl opublikował wy-

niki sondażu przeprowadzonego
przez niezależną Agencję Bada-
nia Rynku Sesta, która wykorzy-
stała metodę wywiadu bezpo-
średniego przy użyciu kwestio-
nariusza. Badanie zrealizowano
na grupie 1000 osób będących
mieszkańcami Warszawy i zamel-
dowanych w stolicy. I tu niespo-
dzianka. Hanna Gronkiewicz-
Waltz może liczyć tylko na 34
proc. poparcie mieszkańców sto-
licy, Jacek Sasin na 17 proc., a
Piotr Guział na 10 proc. Bardziej
wiarygodny jest sondaż Sesty
przeprowadzony za pomocą kwe-
stionariusza na 1000 zameldo-
wanych w stolicy mieszkańców. 

Zsondażu telefonicznego
przeprowadzonego na
tydzień przed wyborami

na zlecenie Grupy Medialnej Pres-
smix wynika natomiast jasno, że
Warszawę czeka druga tura wy-
borów prezydenckich. Z telefo-
nicznego sondażu przeprowadzo-
nego na 1856 respondentach wy-
nika, że na prowadzeniu jest Han-
na Gronkiewicz-Waltz z wynikiem

41,0 proc., która wyprzedza kan-
dydata PiS Jacka Sasina 22 proc.
Ogromnym zaskoczeniem jest we-
dług Pressmix aż 17,3 proc. po-
parcie dla Piotra Guziała z War-
szawskiej Wspólnoty Samorządo-
wej, który startuje również z
pierwszego miejsca listy WWS w
okręgu Ursynów - Wilanów do
Rady m.st. Warszawy. Na kandy-
data SLD Sebastiana Wierzbickie-
go zamierza głosować jedynie 6,6

proc. Zyskiwać zaczął Przemy-
sław Wipler, który w sondażu
otrzymał 2,9 proc. poparcie wy-
przedzając Andrzeja Rozenka z
Twojego Ruchu 2,1 proc. 

Przeprowadzona przez
Pressmix symulacja dru-
giej tury wyborów pre-

zydenckich sugeruje, że najbar-
dziej popularnym kandydatem
drugiego wyboru miałby okazać
się Piotr Guział. W starciu z urzę-
dującą prezydent Warszawy
otrzymałby 43 proc. przy 47 proc.
HGW. Z kolei Jacek Sasin nie
miałby żadnych szans w starciu z
HGW (63 proc. do 25 proc.). We-
dług Pressmix największy elek-

torat negatywny ze wszystkich
kandydatów w Warszawie ma
HGW, a najmniejszy Piotr Guział,
który może okazać się czarnym
koniem wyborów. W drugiej tu-
rze miałaby na niego zagłosować
spora część wyborców Sebastiana
Wierzbickiego i Andrzeja Rozen-
ka oraz niewielki procent wybor-
ców Jacka Sasina. W wyborach
na prezydenta Warszawy zamie-
rza wziąć udział 61,7 proc.

uprawnionych do głosowania.
Tylko 4,5 proc. wyborców jesz-
cze nie wie, na kogo zagłosuje.

Badanie Pressmix zostało
przeprowadzone na lo-
sowo generowanych nu-

merach telefonii komórkowej
oraz numerach stacjonarnych na
terenie Warszawy. Rozmówców
pytano o wiek, czy będą głoso-
wać na terenie Warszawy, na ko-
go będą głosować w pierwszej,
jak również w drugiej turze wybo-
rów. Według twórców sondażu
margines błędu wynosi +/- 3 pkt
procentowe. Do sondaży prze-
prowadzanych przed wyborami
należy podchodzić z dystansem.

Od lat najrzetelniejszym bada-
czem opinii publicznej jest OBOP,
który stosuje metodę badań exit
poll, czyli wyborcy wychodzący z
lokali wyborczych odpowiadają
na pytania ankieterów na kogo
głosowali. Pozostałe ośrodki prze-
ważnie stosują badania telefo-
niczne lub „na gębę”. Warto przy-
pomnieć, że na przykład pracow-
nia Homo Homini dała mocno
ciała w wyborach prezydenckich
w 2010 r., kiedy prognozowała
zwycięstwo Bronisława Komo-
rowskiego nad Jarosławem Ka-
czyńskim różnicą ponad 13 punk-
tów procentowych. Tymczasem
różnica między rywalami o prezy-
dencki fotel wyniosła na finiszu
ledwie około 6 pkt. proc. 

Nie należy zatem przy wy-
borze kandydatów kie-
rować się kolejnymi son-

dażami. Wyborcy popierający po-
szczególne partie politycznie w
większości będą głosowali na „je-
dynkę” na danej liście wyborczej.
Inni dadzą się uwieść urokowi oso-
bistemu, urodzie lub krasomów-
stwu kandydata. W mniejszej licz-
bie są ci, którzy zadali sobie trud
zdobycia choćby podstawowej
wiedzy o osobach ubiegających
się o mandaty czy prezydenturę.
Najmniejszy procent stanowią wy-
borcy, którzy dadzą się wziąć na
lep przedwyborczych obietnic. Ko-
lejne głosowania pokazują, że
obiecanki - cacanki, zwane też wy-
borczą kiełbasą, przestają działać. 

Co poza granicami War-
szawy? W Łazach odby-
ła się pierwsza w historii

Lesznowoli debata dotycząca zbli-
żających się wyborów samorzą-

dowych. Wzięli w niej udział re-
prezentanci czterech komitetów
wyborczych, którzy starają się o
mandaty w nowej radzie gminy.
Są to KWW „Mazowiecki Samo-
rząd XXI wieku”, KWW „Z Ludź-
mi dla Ludzi”, KWW „Nowa Inicja-
tywa Samorządowa” i KWW
„Władysławów-Wilcza Góra”. W
wyborach na wójta gminy Leszno-
wola urzędująca na tym stanowi-
sku od 1998 r. Maria Jolanta Ba-
tycka - Wąsik zmierzy się z 52-let-
nim Sławomirem Miłowem. W
poprzednich wyborach Batycka -
Wąsik uzyskała poparcie 86,06
proc. wyborców, jej konkurent Ta-
deusz Sztop z PO 13,94 proc. 

WPiasecznie o fotel
burmistrza będą
walczyć obecny bur-

mistrz tego miasta Zdzisław Lis
(PO), Wojciech Ołdakowski
(PiS), Barbara Rudzińska - Mękal
(Mazowiecka Wspólnota Samo-
rządowa), Mariusz Słowik
(KWW Klub Rozwoju), Piotr
Kandyba (KWW WspólneRa-
zem), Paweł Dziekanowski
(KWW Projekt Piaseczno) oraz
były włodarz Piaseczna Józef Za-
lewski (KWW Józefa Zalewskie-
go i Centrum). Ostra walka zapo-
wiada się również w gminie Kon-
statncin-Jeziorna. Pięciu kandy-
datów na burmistrza to Jerzy
Klucz (KWW SLD Lewica Ra-
zem), Jerzy Wojdak (KWW Przy-
jazny Samorząd), Bogdan Karaś
(KWW Klub Rozwoju), Sławo-
mir Stoczyński (KWW Wspólno-
ta Konstancińska) oraz ubiegają-
cy się o reelekcję Kazimierz Jań-
czuk (KWW Konstancin Jutra). 

R a f a ł  K o s

Wybory to obywatelski obowiązek
Piotr Guział może być czarnym koniem w wyścigu po prezydenturę
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Piotr Guział złożył dziś na ręce Marszałka Sejmu,
Radosława Sikorskiego, projekt ustawy reprywa-
tyzacyjnej wraz z podpisami niezbędnymi do zare-
jestrowania przez Marszałka Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej. Pod projektem w ciągu doby pod-
pisało się 3900 warszawiaków.

Ustawa o ochronie szkół, obiektów kultury, sportu, innych
inwestycji celu publicznego oraz parków i o uregulowaniu
stanu prawnego niektórych nieruchomości na obszarze
miasta stołecznego Warszawy uniemożliwi zwracanie w
naturze obiektów użyteczności publicznej w ramach „dzikiej
reprywatyzacji” jaka ma obecnie miejsce w Warszawie.
Marszałek Sejmu ma teraz dwa tygodnie na wydanie decy-
zji dotyczącej przyjęcia zgłoszenia o powołaniu Komitetu.
Następnym krokiem jest zebranie przez Komitet wymaga-
nych prawem 100 tysięcy podpisów.

– Zainteresowanie warszawiaków sprawą ustawy prze-
rosło nasze najśmielsze oczekiwania. Tempo w jakim składa-
no podpisy było znacznie większe, niż podczas referendum
o odwołanie Hanny Gronkiewicz Waltz. Jako inicjator pro-
jektu ustawy, która powstrzyma oddawanie przez władze

Warszawy szkół, przedszkoli, boisk, parków i innych terenów
publicznych uważam, że zebranie 100 tysięcy podpisów nie-
zbędnych do przedstawienie Sejmowi obywatelskiego pro-
jektu ustawy może nastąpić bardzo szybko - powiedział Piotr
Guział, kandydat na prezydenta miasta z Warszawskiej
Wspólnoty Samorządowej i inicjator powołania Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej.

W Warszawie zagrożonych reprywatyzacją jest obecnie
blisko 2 tysiące nieruchomości w tym 109 szkół i przedszko-
li oraz kilka parków. Projekt ustawy zaproponowany przez
Piotra Guziała powstrzymuje zwrot nieruchomości w natu-
rze, odszkodowania za utracone budynki mają być zasądza-
ne w procesach cywilnych a wypłacane kwoty pomniej-
szone o nakłady poczynione w ciągu minionych lat. Projekt
nie blokuje zwrotu dawnym właścicielom kamienic. Za-
pobiegnie jednak dokonywanym obecnie uznaniowo przez
urzędników wymianom atrakcyjnych nieruchomości w
Warszawie na roszczenia nabywane przez wyspecjalizowa-
nych spekulantów.

Pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej jest
Piotr Guział.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Różnica w widoczności osób z odblaskiem i bez jest
ogromna. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo nas
samych i naszych dzieci na drogach i skrzyżowaniach.

Testy wykonywane na drogach przez policję nieubłaganie
pokazują, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany
przez kierującego pojazdem z odległości jedynie 30 metrów. Taka
odległość często jest niewystarczająca, aby kierowca mógł
wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Odblaski na ubraniu
lub plecaku powodują, że człowiek staje się widoczny nawet z
odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry mogą zdecydować o
zdrowiu i życiu wielu z nas.

Gdzie najlepiej nosić odblaski? 
Można je nosić na ubraniu, przyczepić do torby, plecaka czy

nogawek spodni. Policjanci radzą, aby umieszczać je w polu
działania świateł samochodowych, najlepiej po obydwu stronach
tak, aby były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z różnych
kierunków. Ważna jest też jakość samych odblasków, a co za tym
idzie ich skuteczność na drodze. Policjanci zwracają uwagę, aby
sprawdzać, czy dany produkt jest certyfikowany. Najlepiej, aby
posiadał certyfikat EN13356.

Zatrważające statystyki
Jak wynika z danych statystycznych policji, około 38% wszystkich

ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią piesi. W okresie
jesienno-zimowym stanowią, obok rowerzystów, grupę szczególnie
zagrożoną wypadkiem, z uwagi na wcześnie zapadający zmrok i
nieoświetlone lub słabo oświetlone drogi. Przebiegając przez
jezdnie, wchodząc bez zastanowienia na przejście dla pieszych lub
przechodząc na czerwonym świetle stwarzamy zagrożenie, które
skutkować może śmiertelnym potrąceniem.

Noś odblaski po zmroku
Z potrzeby poprawienia sytuacji pieszego i rowerzysty na drodze

zmienione zostało Prawo o ruchu drogowym, które obowiązuje
od 31 sierpnia 2014 r. Teraz każdy pieszy, poruszający się po
zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek
używania elementów odblaskowych. Odblaski muszą nosić także
piesi prowadzący poboczem rower, skuter, motocykl czy wózek.
Osobom nie stosującym się do tego przepisu grozi mandat od 20 do
500 złotych. Dotychczas taki obowiązek dotyczył tylko dzieci
poniżej 15. roku życia. 

Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
tel. 22 70 17 650, promocja@piaseczno.eu

Daj się zauważyć.
Noś odblaski!
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CCzzeeggoo sszzuukkaa ppaann ww RRaaddzziiee
mm..sstt.. WWaarrsszzaawwyy?? CCiieeppłłaa ppoo-
ssaaddkkaa ww rreeddaakkccjjii PPaassssyy nniiee wwyy-
ssttaarrcczzaa??

Nie szukam w samorządzie
posadki, mam z czego żyć. 

KKoorrzzeenniiee kkaannddyyddaattaa??
Rodzinne Wilanów i Zawa-

dy, moje osobiste Dolny Moko-
tów gdzie się urodziłem i wy-
chowałem.

WWiieerrzzyy ppaann,, żżee kkaannddyydduujjąącc zz
lliissttyy uuggrruuppoowwaanniiaa nniieeppaarrttyyjjnneeggoo
wweejjddzziiee ddoo RRaaddyy mm..sstt.. WWaarrsszzaa-
wwyy?? NNaa ttyymm sszzcczzeebblluu ssaammoorrzząądduu
ssąą ttoo pprrzzeecciieeżż wwyybboorryy ppoolliittyycczznnee..

Czemu nie? Wielu ludzi - nie
wie pan nawet jak wielu - ma
serdecznie dosyć partii politycz-
nych w samorządzie. Ale do tej
pory oni nie mieli alternatywy i
musieli wybierać między dżumą
a cholerą, lub też w dzień wy-
borów pozostać w domu. Przy-
kład „Naszego Ursynowa” z 2010
r. jest niezbitym dowodem na
to, że jeśli obywatele otrzymają
pozapartyjną alternatywę chęt-
nie na nią zagłosują.

CChhccee ppaann pprrzzeeggoonniićć ppaarrttiiee zz
ssaammoorrzząądduu?? 

Nie w tym rzecz. Nasz system
polityczny opiera się na partiach,
więc z definicji jest dla nich miej-
sce także w samorządach. Cho-
dzi o to, że partie polityczne
przez lata zawłaszczyły samo-
rząd, uporczywie i namolnie
przekonując wyborców, że wy-
łącznie ich reprezentanci posia-
dają predyspozycje do rządze-
nia dzielnicą, gminą czy powia-
tem. Tymczasem w prestiżowych

rankingach dotyczących prac sa-
morządu najlepiej mają się mia-
sta i gminy zarządzane przez
prezydentów niepartyjnych -
Gdynia, Rzeszów, Kraków, Wro-
cław. Albo podwarszawska gmi-
na Lesznowola, która pod kie-
rownictwem nie należącej do
żadnej partii wójt Batyckiej-Wą-
sik w ciągu dekady z komplet-
nego zadupia przekształciła się
w jedną z najbogatszych gmin
wiejskich w skali całego kraju.
Czy to nie daje do myślenia? 

ZZggaaddzzaa ssiięę ppaann zz tteezząą ggłłoosszzoo-
nnąą mm..iinn.. pprrzzeezz ddzziiaałłaacczzyy WWaarr-
sszzaawwsskkiieejj WWssppóóllnnoottyy SSaammoorrzząą-
ddoowweejj,, żżee HHaannnnaa GGrroonnkkiieewwiicczz-
WWaallttzz jjeesstt zzłłyymm pprreezzyyddeenntteemm??

Ująłbym to inaczej – HGW nie
jest dobrym prezydentem, a to
różnica. 

CCoo ww zzaammiiaann oottrrzzyymmaa wwyybboorr-
ccaa zzaa ttoo,, żżee ooddddaa nnaa ppaannaa sswwóójj
ggłłooss??

M.in. to, że nikt nie będzie mi
dyktował jak mam głosować w
danej sprawie. Będę kierował się
wyłącznie własnym sumieniem,
a nie odgórnymi dyrektywami
ustalanymi “na klubie” - jak to
się dzieje w przypadku radnych
partyjnych. Jestem człowiekiem
obdarzonym dużą dozą empatii
i przez to dosyć emocjonalnie,
często zbyt emocjonalnie reagu-
ję na biedę, nieprawości, ludz-
ką krzywdę oraz społeczne od-
rzucenie. Moje poglądy miesz-
czą się w nurcie centrolewico-
wym.

AA ggddzziiee uucczzcciiwwoośśćć?? KKaażżddyy
kkaannddyyddaatt ttoo eekkssppoonnuujjee......

Ostentacyjnie deklarowana
uczciwość często bywa przy-
krywką dla złodzieja. 

PPaannaa pprrooggrraamm wwyybboorrcczzyy??
Jest zawarty w 5. punktach w

mojej ulotce, którą od kilku tygo-
dni zamieszczam w Passie, więc
nie ma co powielać tekstu także
w wywiadzie. Generalnie, nie
ma koncertu życzeń, nie ma wy-
borczej kiełbasy, jest 5 konkret-
nych stołecznych problemów,
które jako radny miasta chciał-
bym rozwiązać.

AA jjeeśśllii wwyybboorrccyy zzwweerryyffiikkuujjąą
ppaannaa nneeggaattyywwnniiee??

I co z tego? Ja do wszystkiego
podchodzę z dużym dystansem.

DDoossłłoowwnniiee ddoo wwsszzyyssttkkiieeggoo??
Tak, przede wszystkim do

używek. Ale jestem przecież nor-
malny człowiek, z krwi i kości.
Flaszka z kolegami w knajpie,
czy od czasu do czasu ziołowy
dymek w płucach, bo na co dzień
nie palę, bardzo chętnie. Ale od
czasu do czasu.

AA wwyyśścciiggii kkoonnnnee nnaa SSłłuużżeeww-
ccuu ggddzziiee ww kkaażżddyy wweeeekkeenndd lleeccii
ppaann jjaakk nnaa sskkrrzzyyddłłaacchh.. TTaamm jjeesstt
hhaazzaarrdd..

A w piłce nożnej hazardu nie
ma? Jeszcze większy, dzisiaj lu-
dzie grają we wszystko, obsta-
wiają nawet wybory papieża.
Dla mnie na Służewcu kasy są
na drugim planie, na pierw-
szym jest koń, po prostu uwiel-
biam ten wspaniały, widowisko-
wy sport. Dzierżawiłem konie,
byłem też współwłaścicielem
sprowadzonego z USA ogiera

Polish Movie, który w wieku za-
ledwie trzech lat doznał cięż-
kiej kontuzji i już nigdy nie wyj-
dzie na tor. Doznałem z tego
powodu traumy i postanowi-
łem, że to koniec - nigdy więcej
nie będę miał konia.

SSkkąądd ttaa mmiiłłoośśćć ddoo kkoonnii??
Nie wiem, to moja pasja da-

towana od początku lat 70-tych.
Kiedyś pojechałem do stadniny
w Stubnie pod wschodnią grani-
cę. Bladym świtem budzi mnie
tętent koni - wypędzali na pa-
stwiska matki z sysakami i od-
sadkami. Odziałem się w wa-
ciak, wskoczyłem w gumofilce i
idę, mgła powoli opadała. Na-
gle patrzę - stoją, kilkanaście ma-
tek z młodymi. Stoją po brzuchy
we mgle i patrzą na mnie. Sły-
chać tylko parskanie. One stoją i
gapią się na mnie, a ja stoję jak
wryty i gapię się na to końskie,
niczym namalowane towarzy-
stwo. I tak przez kilka dobrych
minut. Cóż to był za widok, na
całe życie wrył mi się w pamięć.
I nagle fruuu! Odwróciły się i
znikły we mgle. Tylko tętent ko-
pyt było słychać. 

AAllee ggrraa ppaann ww kkoońńsskkii ttoottaallii-
zzaattoorr?? 

Królowa angielska też stawia
w Epsom jednego funta na wy-
branego konia, przeważnie z
własnej stajni. Podobnie jak
ona ja jestem tzw. gracz zło-
tówkowy, to znaczy cienki. Z
dwoma kolegami z liceum two-
rzymy spółdzielnię, zrzucamy
się po parę groszy, aby podnieść
poziom adrenaliny. Jurek
Szmyt, nestor służewieckich

wyścigowców, mawia, że ten,
kto systematycznie gra w ko-
nie lub w inne gry musi skoń-
czyć życie ze szmatami na sto-
pach zamiast butów. A ja po-
grywam sobie na wyścigach od
kilkudziesięciu lat i w mojej
szafie stoi kilkanaście par cał-
kiem przyzwoitego obuwia. Nie
mam też długów i ani złotówki
bankowego kredytu. Inne gry
- ruleta, automaty, karty, bącz-
ki, gry liczbowe, etc. – nie inte-
resują mnie. Tylko konie. Wnio-
sek: szmaty na stopach oraz
śmietnik są dla tych, którzy w
pewnym momencie ulegli za-
traceniu poprzez brak dystansu
do tego, co robią. Hołduję zasa-
dzie, wszystko jest dla ludzi, o
ile zachowuje się umiar.

PPiisszzee ppaann sscceennaarriiuusszzee ddoo ffiill-
mmóóww,, ttoo ooppłłaaccaallnnaa rroobboottaa?? 

Jak wyprodukują film, to tak.
A jak nie wyprodukują można
scenariusz oprawić w ramki i
powiesić np. w WC na ekspo-
nowanym miejscu. Z eksploata-
cji filmu na różnych płaszczy-
znach płyną tantiema. Za „Law-
storanta”, jako autor scenariu-
sza i dialogów, co rok otrzymu-
ję z ZAPA konkretne pieniądze.
Jest duża szansa, że w przy-
szłym roku rozpocznie się re-
alizacja projektu na podstawie
mojego kolejnego scenariusza.
To thriller psychologiczny na
faktach.

PPoowwiieejjee zz eekkrraannuu ggrroozząą??
Żeby pan wiedział. To historia

polowania na jednego z najbar-
dziej wynaturzonych, okrut-
nych i przebiegłych zabójców

seksualnych jacy pojawili się w
Polsce w okresie powojennym.
Aby wzmocnić scenariusz do-
dałem kilka autentycznych wąt-
ków z polowań na seryjnych. Te
wątki nie trafiły jeszcze na
ekran. Do reżyserii przymierza
się popularny aktor, dla którego
miałby to być reżyserski debiut.
Jestem już po rozmowach z
nim, producentem filmu oraz
script consultantem. Rokowa-
nia są bardzo dobre. 

JJaakkiiee zzddoollnnoośśccii ttwwoorrzząą sscceennaa-
rrzzyyssttęę??

Nie jestem zawodowcem, pi-
szę wyłącznie dla własnej przy-
jemności. Według mnie pod-
stawą bytu scenarzysty jest ni-
czym nieograniczona wyobraź-
nia. Dalej, zmysł obserwacji,
ponieważ najlepsze scenariu-
sze pisze życie. Szczypta wie-
dzy na dany temat, no i umie-
jętność przelewania myśli na
papier. Jeśli natura wyposaży-
ła cię w te talenty możesz spró-
bować. 

CCoo kkaannddyyddaatt nnaa rraaddnneeggoo
cchhcciiaałłbbyy ppoowwiieeddzziieećć ww sswwooiimm
oossttaattnniimm ssłłoowwiiee?? 

Ten, kto wolny, nad swym lo-
sem nie płacze - to fragment
wiersza angielskiego poety i pi-
sarza D.H. Lawrence`a. To mo-
je życiowe credo. Bądźcie i czuj-
cie się wolni, nie dajcie się stłam-
sić! Nikomu - władzy, bankom,
zaborczym partnerom czy człon-
kom rodziny. Wolność, wolność
i jeszcze raz wolność - to chcę
powiedzieć w moim ostatnim
słowie.

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

Rozmowa z Tadeuszem Porębskim, kandydatem na radnego m.st. Warszawy z okręgu Ursynów-Wilanów

Ten, kto wolny, nad swym losem nie płacze
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W ostatnich latach pano-
wania Rosjan w naszym
mieście stan oświaty był
fatalny. Według spisu lud-
ności z 1897 r., analfabeci
w Warszawie stanowili
44,8% ludności. W 1914 r.
w szkołach elementarnych
uczyło się 18 143 uczniów.
Oznacza to, że przy 884,6
tys. ludności uczniem
szkół elementarnych był
średnio co pięćdziesiąty
mieszkaniec. 

Rosjanie wszelkimi spo-
sobami starali się
utrudnić edukację, a je-

żeli nawet godzili się na jakąś jej
formę, to pod warunkiem rusy-

fikacji dzieci i młodzieży. Istnia-
ły wówczas dwie niezależne od
siebie ścieżki edukacyjne: szko-
ły elementarne oraz gimnazja.
Szkoły elementarne jedno i dwu-
klasowe zapewniały oświatę na
najniższym poziomie. Ich ukoń-
czenie nie było warunkiem wstą-
pienia do gimnazjum. Przyjmo-
wano do gimnazjów dzieci
umiejące czytać i pisać po rosyj-
sku. Jeśli nie umiały – szły do
klasy wstępnej, albo nawet
przedwstępnej. 

Proszę sobie wyobrazić,
że w prawie milionowej
Warszawie przed

pierwszą wojną światową były
tylko dwa budynki specjalnie
wybudowane dla potrzeb miej-
skich szkół elementarnych: przy
ul. Drewnianej 8 oraz ul. Szero-
kiej na Pradze (obecnie ks. Kło-
potowskiego; budynek uległ
zniszczeniu podczas wojny, a
obecnie na jego fundamentach
stoi gmach mieszczący siedzi-
bę Urzędu Dzielnicy Praga Pół-
noc). Budynki te powstały w la-
tach 1903-1907, na zamówie-
nie i na podstawie wytycznych
władz Warszawy. Wybudowa-
ne je według projektu architek-
ta Henryka Juliana Gaya (1875
– 1936) – profesora architektu-
ry w Szkole Technicznej Drogi
Żelaznej Warszawsko-Wiedeń-
skiej. Każdy ze wzniesionych
obiektów przeznaczony był dla
18 szkół jednoklasowych. Bu-
dynki były wielokondygnacyj-
ne, posiadały centralne ogrze-
wanie (parowe), natryski, bufe-

ty, szatnie i sale gimnastyczne.
Szkoła na Pradze miała salę o
powierzchni 250 m2, natomiast
na Powiślu – 150 m2. Klasy,
przy zachowaniu normy 1
m2/ucznia, przeznaczone były
dla 50 – 70 uczniów. Wysokość
sal lekcyjnych wynosiła 4 metry.
Początkowo w budynku przy
Drewnianej ulokowano 20 szkół
jednoklasowych, a od 1915 r.
(tj. po opuszczeniu miasta przez
Rosjan) - dwie szkoły siedmio-
klasowe: męską nr 34 i żeńską
nr 41. 

Według ówczesnych
standardów dla
szkoły jednoklaso-

wej (ok. 50 dzieci) potrzebne by-
ły dwa pokoje i kuchnia, a dla
szkoły dwuklasowej – trzy po-
koje i kuchnia. W budżecie War-
szawy z 1913 r. ogółem na cele
oświatowo-kulturalne przezna-
czono 579 624 ruble, co stanowi-
ło około 4% rocznych wydatków
miasta i 49 kopiejek w przelicze-
niu na statystycznego mieszkań-
ca. W tym samym czasie na
oświatę Lwów przeznaczał 24%
budżetu, Kraków 25%, Ryga

23,5%, Moskwa 29,8%, a Peters-
burg 31,2 %.

Wokresie międzywo-
jennym wielkim wy-
siłkiem społeczeń-

stwa, wybudowano w Warsza-
wie ok. 60 wielkich budynków
dla 7-klasowych szkół po-
wszechnych, obejmując naucza-
niem (w szkołach publicznych i
prywatnych) ok. 95% dzieci w
wieku szkolnym. Budynki szkol-
ne wznoszono głównie na pe-
ryferiach, a więc na terenach
włączonych do miasta w 1916
r. Według relacji z okresu mię-
dzywojennego, największy nie-
dobór budynków szkolnych wy-
stępował w centralnej części
Warszawy, a więc w granicach
do 1916 r. Na tym obszarze sytu-
ację lokalową określano jako
dramatyczną. W ostatnich la-
tach przed II wojną światową
udało się prezydentowi Starzyń-
skiemu wygospodarować plac
m.in. przy Nowym Świecie (nr
6), na tyłach Muzeum Narodo-
wego, gdzie wzniesiono ogrom-
ny (na 1,5 tys. uczniów) budy-
nek szkolny. Po wojnie uszko-
dzony budynek rozebrano, a na
części miejsca, które zajmował
wybudowano Dom Partii. Z te-
go okresu pochodzi także budy-
nek szkolny przy Stawkach
(5/7) oraz budynek na naroż-
niku al. Solidarności i Żelaznej,
w którym obecnie ma siedzibę
Urząd Dzielnicy Warszawa-Wo-
la. Znikoma liczba publicznych
budynków oświatowych w cen-
tralnej części miasta wynikała z

faktu, iż miasto nie posiadało
na tym obszarze swojej własno-
ści. Aby wybudować szkołę na-
leżało kupić nieruchomość, a to
w sposób zasadniczy podnosiło
koszt inwestycji.

WWarszawie w roku
1919 własnością
prywatną było 93%

ogólnej liczby nieruchomości za-
budowanych oraz 94 % nieru-
chomości niezabudowanych. W
tym czasie udział terenów będą-
cych własnością gminy m.st.
Warszawy wynosił 2%. W 1931
r. w Warszawie odsetek terenów
miejskich (stanowiących wła-
sność gminy m.st. Warszawy)
wynosił 6,64%. Analogiczny od-
setek w Karlsruhe wynosił wów-
czas 30,4%, we Frankfurcie n.
Menem 36,4%, a w Rostocku –
77,5%. W 1933 procentowy
udział miasta Warszawy w ogól-
nej powierzchni wzrósł do 7,0%,
w 1937 r. wzrósł do 9,0%, a w
1938 r. osiągnął 10,3%. Polityka
gruntowa realizowana przez
prezydenta Starzyńskiego, przy-
czyniła się w zasadniczy sposób
do polepszenia także bazy

oświatowej w Warszawie, cho-
ciaż nie we wszystkich dzielni-
cach jednakowo.

Po II wojnie światowej,
mając w pamięci dra-
matyczną sytuację loka-

lową śródmiejskich szkół po-
wszechnych, na miejscu zburzo-
nych domów w centralnej części
Warszawy postawiono wiele bu-
dynków szkolnych, zazwyczaj
wyposażonych w obszerne bo-
iska, czego tak bardzo brakowa-
ło przed wojną. Służyły społe-
czeństwu przez kilkadziesiąt lat,
stanowiąc wraz z zapleczem
sportowym, enklawy zieleni w
zatłoczonym Śródmieściu. Przez
pól wieku problem praktycznie
nie istniał. Szkoła – wiadomo,
nikt jej przecież nie zabierze.
Nie istniała i nie istnieje ustawa
reprywatyzacyjna, toteż o tere-
ny oświatowe nie było zmar-
twienia. Do czasu.W 2011 r. Try-
bunał Konstytucyjny orzekł
(sygn. akt SK 41/09), że więk-
szość dotychczasowych przepi-
sów ograniczających zwroty nie-
ruchomości jest niezgodna z
„art. 64 ust. 2 w związku z art.
32 ust. 1 oraz w związku z art.
31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej”.

Przywołane orzeczenie
Trybunału Konstytucyj-
nego zapoczątkowało la-

winę wniosków o zwroty nieru-
chomości. O odzyskaniu prawa
własności decyduje obecnie nie
ustawa (której nie ma), ale w
każdej sprawie z osobna decy-
dują urzędnicy lub sądy. Zwróco-

no bardzo wiele, ale znacznie
więcej może być zwrócone, bo
liczba wniosków jest ogromna.
Zwroty kamienic, czy pałaców
mogą być przykre dla dotychcza-
sowych użytkowników, ale – ze
względów społecznych – najbar-
dziej przykre i dokuczliwe są
zwroty obiektów oświatowych
oraz służących ochronie zdrowia
i kulturze. W przypadkach braku
możliwości zwrotu w naturze –
następcom prawnym dawnego
właściciela należy się odszkodo-
wanie. W 2013 r. zasądzone od-
szkodowania wyniosły 650 mln
zł, przy dochodach własnych
Warszawy wynoszących 9 352
mln zł (plan), stanowi to prawie
7 procent (dochodów własnych).
W związku z bardzo trudną sytu-
acją budżetową Warszawy, polski
rząd zgodził się przeznaczać
rocznie 200 mln na pomoc w
spłacie roszczeń. Tak więc ze
względu na brak pieniędzy, ale
także brak nieruchomości za-
miennych, miasto coraz częściej
zwraca nieruchomości w natu-
rze. Procesowi temu podlegają
oczywiście także obiekty oświa-

towe, których już ponad 100
zwrócono, albo zwrot znajduje
się w ostatniej fazie formalności.
Marcin Bajko – dyrektor miej-
skiego Biura Gospodarki Nieru-
chomościami szacuje, iż należy
się liczyć jeszcze z 14 tysiącami
wniosków o zwrot nieruchomo-
ści. Obecnie w sądach toczy się
ok. 8 tysięcy takich spraw. 

Na początku wspomnia-
łem o dramatycznym
braku budynków szkol-

nych na terenie centralnej części
miasta w okresie do II wojny świa-
towej. Trzeba w tym miejscu do-
dać, że bardzo niewielka po-
wierzchnia, jaką miasto mogło
przeznaczyć pod szkoły, wpływa-
ła także na silne ograniczenie wiel-
kości terenów szkolnych, w tym
boisk. Okazuje się jednak, że to, co
było charakterystyczne dla nasze-
go miasta prawie sto lat temu, naj-
wyraźniej będzie charakterystycz-
ne także w przyszłości. Do wyjąt-
ków należy sytuacja Liceum im.
Jana Zamoyskiego przy Smolnej,
które także zagrożone zostało
utratą boiska. Wyjątkowość pole-
ga na tym, że w zamian za odstą-
pienie od wydania boiska, wła-
dze Warszawy zgodziły się na
przekazanie działek zamiennych
na Placu Defilad przed Pałacem
Kultury oraz przy Krakowskim
Przedmieściu w miejscu dawnego
Pałacu Karasia. Miasto jednak ge-
neralnie działek zamiennych nie
ma, toteż będą likwidowane, bądź
zmniejszane boiska szkolne oraz
oddawane działki szkolne wraz z
budynkami. Taki bieg spraw w

konsekwencji prowadzi do rugo-
wania szkół ze Śródmieścia, czy-
li do powtórzenia sytuacji sprzed
I wojny światowej. 

Do naszych dni prze-
trwał jeden ze wspo-
mnianych budynków

szkół elementarnych, ten przy
Drewnianej. Kiedy tworzono
program użytkowy dla budyn-
ku, założono, iż będzie on wypo-
sażony w salę gimnastyczną i bo-
isko (obszerny plac do zabaw.).
Po przeszło stu latach funkcjono-
wania kompleksu szkolnego
przy Drewnianej – dowiaduje-
my się, że znaczna część boiska
zostanie przekazana byłym wła-
ścicielom. Zastanawia mnie fakt,
iż – według informacji prasowej
– władze dzielnicy Śródmieście
odmówiły wykupienia sporne-
go terenu i pozostawienia go
przy szkole. W mojej ocenie, a
potwierdza to odmowa Śród-
mieścia – stan budżetu Warsza-
wy jest w tak katastrofalnym sta-
nie, iż nawet stosunkowo nie-
wielka kwota wydatkowana na
nieplanowany wcześniej zakup
działki oświatowej może mieć

poważne konsekwencje dla rów-
nowagi finansowej Miasta. 

Biorąc pod uwagę wręcz
symboliczne znaczenie
szkoły przy Drewnianej,

zastanawiam się czy nie byłoby
rozsądnym rozwiązaniem ogło-
szenie publicznej zbiórki na wy-
kup tego terenu. Oczywiście, za-
grożonych zwrotami terenów
szkolnych w Warszawie jest
znacznie więcej (ok. 100), ale
żaden z nich nie ma tak symbo-
licznego znaczenia. Zważywszy,
iż zwrot terenów oświatowych
stał się w stolicy normą – można
postawić tezę, że pod względem
rozwiązań funkcjonalnych bazy
oświatowej – w tym bazy służą-
cej rozwojowi kultury fizycznej –
powracamy do mrocznych cza-
sów zaboru rosyjskiego. Żenu-
jąca sytuacja. Niestety!

Gdy patrzę na sprawę bo-
iska przy szkole na
Drewnianej nasunęło mi

się kilka spostrzeżeń bardziej ogól-
nej natury. Pierwszą jest konstata-
cja, że skoro Platforma Obywatel-
ska już drugą kadencję rządzi w
kraju i Warszawie, to – gdyby taka
była jej wola – nie ma żadnych
przeszkód, aby Sejm przyjął usta-
wę odnoszącą się do problemów
wynikających z dekretu Bieruta o
gruntach warszawskich. Obecny
stan jest najgorszym z możliwych,
albowiem nie ma żadnych reguł
dotyczących zwrotów. Decydują
o nich bowiem sądy, a te kierują się
logiką znaną tylko sobie. Skoro
nie można było rozwiązać usta-
wowo sprawy gruntów dekreto-

wych, to należało przynajmniej
uchwalić ustawę wyłączającą
grunty oświatowe ze zwrotów w
naturze. Za takim rozwiązaniem
ewidentnie przemawia interes
społeczny. Ewentualne roszczenia
w stosunku do gruntów oświato-
wych powinny być zaspakajane fi-
nansowo. Byłoby to z korzyścią
dla naszych dzieci, a w rezultacie
dla społeczeństwa, a jednocześnie
bez strat dla byłych właścicieli.

Obecnie w Warszawie –
w przeciwieństwie do
okresu międzywojen-

nego – nie ma rezerwy nierucho-
mości (Fundusz Gruntów Miej-
skich), z której można by zaspaka-
jać roszczenia, przekazując dział-
kę zamienną. Wszystko, co po
1990 r. stało się własnością War-
szawy i jej gmin – zostało zbyte i
„przejedzone”. W naszym mieście
najwyraźniej nikt nie myśli o tym,
co będzie jutro. Jeżeli nierucho-
mość ma „uregulowany stan
prawny”, natychmiast wystawia-
na jest na sprzedaż, albowiem
przychód z tego tytułu jest ratun-
kiem dla budżetu miasta, który
od lat utrzymywany jest w jako

takim stanie dzięki sprzedaży mie-
nia (np. SPEC), ale na jak długo go
wystarczy? Co będzie później?

Skoro mowa o finansach,
to warto zauważyć, iż
proces zwrotu nierucho-

mości trwa w naszym mieście
średnio kilka lat. Skoro tak, to
dlaczego pion oświaty Urzędu
m.st. Warszawy wydał  w ubie-
głym roku 440 tys. złotych na
remont boiska przy Drewnianej,
skoro w innym biurze tego sa-
mego urzędu toczyło się postę-
powanie o zwrot nieruchomo-
ści? Czy takie postępowanie jest
gospodarne, a jeśli nie, to kto
odpowiada za brak koordynacji
w funkcjonowaniu miejskiej ad-
ministracji, która od 2002 r. jest
przecież totalnie scentralizowa-
na? W 2002 r. pozbawiono dziel-
nice prawie wszystkich upraw-
nień, właśnie po to, aby z ratusza
na placu Bankowym koordyno-
wać całą miejską gospodarkę. 

Cała historia związana z
losami boisk szkolnych
przy Drewnianej, Twar-

dej, Elektoralnej, Świętokrzy-
skiej, Niecałej i wielu innych, jest
znakomitą ilustracją bylejakości
miejskiej administracji, a przede
wszystkim dominacji interesów
rządzącej partii politycznej nad
interesami mieszkańców stolicy.
Ta prawda jednak nie dotarła
jeszcze do wszystkich! 

L e c h  K r ó l i k o w s k i
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Warszawa wraca do dramatycznej sytuacji sprzed pierwszej wojny światowej

Zwroty gruntów oświatowych...
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„SPÓŁDZIELNIE BU-
DUJĄ LEPSZY ŚWIAT”
(‘COOPERATIVE EN-
TERPISES BUILD A
BETTER WORLD’). Pod
takim hasłem obcho-
dzono dwa lata temu
Międzynarodowy Rok
Spółdzielczości, ogło-
szony przez Organiza-
cję Narodów Zjedno-
czonych. 

Inicjatywa ONZ pod-
kreślała walory i zna-
czenie spółdzielczo-

ści w światowej gospodar-
ce, a przyświecające jej ha-
sło nie było przypadkowe.
Spółdzielczy model przed-
siębiorczości, obok rozwo-
ju gospodarczego, dużą
wagę przywiązuje także do
aspektu społecznego dzia-
łań. Kapitał ludzki jest naj-
ważniejszy w działaniach
spółdzielni, które przyczy-
niają się nie tylko do roz-

woju ekonomicznego, ale
przede wszystkim integru-
ją społeczność i realizują
szereg przedsięwzięć na
rzecz rozwoju tych spo-
łeczności. 

Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Służew
Nad Dolinką” dzia-

ła od ponad 20 lat na ryn-
ku administrowania i za-
rządzania nieruchomościa-
mi. Od ponad 10 lat pro-
wadzi działalność inwesty-
cyjną, polegającą na budo-
wie nowoczesnych budyn-
ków mieszkalnych z funk-
cjami usługowymi, które
harmonijnie komponują się
z dotychczasową architek-
turą oraz infrastrukturę
malowniczego oraz pięk-
nie usytuowanego Osiedla.
Służew nad Dolinką to
przyjazne mieszkańcom
miejsce, wtopione w buj-
ną, okazałą zieleń, z dosko-
nałą komunikacją i infra-
strukturą. 

Wroku 2014
Spółdzielnia
rozpoczęła re-

alizację kolejnego projektu
mieszkaniowego „MO-
ZARTA - Dom nad Dolin-
ką”. W ramach nowej in-
westycji zostanie wybudo-
wany nowoczesny budy-
nek mieszkalny z po-

wierzchniami biurowymi i
usługowymi oraz garażem,
który będzie się charakte-
ryzował elegancką formą
architektoniczną. Wycho-
dząc naprzeciw założeniu,
iż harmonia tkwi w detalu,
nowy budynek zostanie
otoczony piękną, starannie
dobraną roślinnością. Fu-
turystyczna pergola, pod-
świetlana fontanna, ławki
oraz oświetlenie typu par-
kowego tworzyć będą nie-
powtarzalny urok.

Realizując nowy pro-
jekt, Spółdzielnia
uwzględniła także

potrzeby dotychczasowych
mieszkańców Osiedla. W ra-
mach nowej inwestycji zo-
stanie wybudowany parking
wielopoziomowy, z którego
będą mogli korzystać człon-
kowie oraz właściciele
mieszkań, znajdujących się
w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Służew nad
Dolinką”. Po zakończeniu
budowy, teren sąsiadujący

z inwestycją, ulegnie grun-
townej renowacji, zostaną
dokonane nowe nasadzenia
zieleni, a w bliskim sąsiedz-
twie (ok. 200 m od realizo-
wanej inwestycji) powsta-
nie nowoczesny, plenerowy
kompleks rekreacyjno-wy-
poczynkowy, składający się
między innymi z zespołu
fontann, boiska do gry w
siatkówkę, bogato wyposa-
żonej siłowni plenerowej
oraz linarium dla dzieci. Bę-
dzie to już kolejne miejsce

na terenie Osiedla, na któ-
rym można aktywnie spę-
dzać czas w gronie rodziny,
przyjaciół i sąsiadów. 

Inwestycja „MOZARTA
– Dom nad Dolinką”
to doskonała okazja

do stania się częścią unikal-
nego na mapie Warszawy
miejsca, jakim jest Służew
nad Dolinką. Życie to sztu-
ka dokonywania dobrych
wyborów. Służew nad Do-
linką do takich należy. 

Spółdzielnie budują lepszy świat
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„Zwarzony humor zażyw-
nego, rzutkiego i zarazem
rozważnego przywódcy
…” – tymi słowami rozpo-
częło się IX Ursynowskie
Dyktando im. Andrzej Ibi-
sa-Wróblewskiego. 

228 osób w niedzielne przed-
południe odważyło się zmierzyć
z tekstem przygotowanym przez
prof. Jerzego Bralczyka oraz doc.
dr Grażynę Majkowską. Zwycięz-
cą kategorii „OPEN” został Łu-
kasz Szempliński, laureat dyk-
tanda z 2013 roku, który popeł-
nił tylko 2 błędy interpunkcyjne.

Wicemistrzyniami Ursynow-
skiego Dyktanda zostały Olga
Jagiełło-Nowacka oraz Katarzy-
na Opalska. W kategorii „Junio-
rzy” wygrał Dominik Knychas
(trzecie miejsce w ubiegłym ro-
ku), a wśród „Młodzików” naj-
lepsza okazała się Gabriela Wilk

(druga w ubiegłym roku).W te-
gorocznej edycji Dyktanda po
raz pierwszy została uwzględ-
niona również kategoria „Eks-
pert” (oddzielnie klasyfikowana
poza kategorią „Open”). Zwy-
cięzca w tej kategorii okazał się
Michał Gniazdowski, a kolejne
miejsca zajęli: Marek Szopa i
Aleksander Meresiński.

W kategorii „VIP” najlepsza
okazała się wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy Ursynów radna
Katarzyna Polak, która wygrała z
rzecznikiem prasowym siatkarzy
AZS PW Adrianem Komorow-
skim oraz dyrektorem Muzeum
Sportu i Turystyki Tomaszem Ja-
godzińskim. Z tekstem dyktanda
zmierzyli się również m.in. ursy-
nowski radny Krystian Malesa, a
także tradycyjni goście Dyktan-
da – siatkarze trenującej i grającej
swoje mecze w Arenie Ursynów

drużyny AZS PW: Michał Filip,
Bartłomiej Lemański, Bartłomiej
Mordyl, Aleksander Śliwka.

Prowadzącym IX Ursynowskie
Dyktando, a także czytającym
tekst był Andrzej Pieńko.

Wyniki IX Ursynowskiego
Dyktanda im. Andrzeja Ibisa-Wr-
óblewskiego:

Kategoria „Open” (wszyscy
uczestnicy Dyktanda) – Łukasz
Szempliński (Ostromecko) –
Mistrz Języka Polskiego – Ursy-
nów 2014, Olga Jagiełło-Now-
acka (Ursynów) – Wicemistrz
Języka Polskiego – Ursynów
2014, Katarzyna Opalska (Ursy-
nów) - Wicemistrz Języka Pol-
skiego – Ursynów 2014.

Kategoria „Juniorzy” (roczni-
ki 1995-2000) – Dominik Kny-
chas (Mokotów) - Mistrz Języ-
ka – Polskiego– Ursynów 2014,
Julia Rafalska (Wilanów) - Wice-

mistrz Języka Polskiego – Ursy-
nów 2014, Katarzyna Kowalczyk
(Ursynów) - Wicemistrz Języka
Polskiego – Ursynów 2013.

Kategoria „Młodziki” (roczni-
ki 2001 i młodsi) – Gabriela Wilk
(Ursynów) - Mistrz Języka Pol-
skiego – Ursynów 2014, Michał
Krysiak (Ursynów) - Wicemistrz
Języka Polskiego – Ursynów
2014, Jan Opalski (Ursynów) -
Wicemistrz Języka Polskiego –
Ursynów 2014. 

Kategoria „Ekspert” (kategoria
honorowa) – Michał Gniazdowski
(Warszawa) – Mistrz Języka Pol-
skiego – Ursynów 2014 , Marek
Szopa (Gorzów Wielkopolski) –
Wicemistrz Języka Polskiego – Ur-
synów 2014, Aleksander Mersiń-
ski (Kielce) – Wicemistrz Języka
Polskiego – Ursynów 2014.

Kategoria „VIP” (kategoria hono-
rowa) – Katarzyna Polak – Mistrz

Języka Polskiego – Ursynów 2014,
Adrian Komorowski – Wicemistrz
Języka Polskiego – Ursynów 2014,
Tomasz Jagodziński – Wicemistrz
Języka Polskiego – Ursynów 2014.

TTeekksstt ddyykkttaannddaa
Zwarzony humor zażywnego,

rzutkiego i zarazem rozważne-
go przywódcy, niemalże nie-
odmiennie niespożytego i z rzad-
ka znużonego, ale naówczas jak-
by co nieco rozżalonego między
innymi także żądaniami współ-
rządzenia wyrażanymi ponie-
wczasie przez jego zrzędnych i
nieokrzesanych adherentów i ko-
militonów, skądinąd, z grubsza
ujmując, pół- i ćwierćinteligen-
tów, zrządził, że bez mała cała ta
rzesza znowu zanurzyła się w
rzewnym użalaniu się na jego ja-
koby samowładztwo. Mógłżeby
liczyć na to, że jego charyzma-

tyczna wszechwładza wciąż po-
zwoli na czynienie, co mu się
żywnie podoba? Zresztą gdzież-
by ktokolwiek próbował czynić
mu wbrew! I gdzież by potem się
taki mógł podziać? Zawsze bez
zarzutu, au courant i comme il
faut, nigdy niezżymający się na
nieoczekiwane przeciwności,
miał wszelkie przymioty może
nie najnowocześniejszego i nie-
całkowicie obeznanego ze współ-
czesnymi trendami, wszakże za-
zwyczaj nad wyraz przewidują-
cego i nadzwyczaj skutecznego
decydenta. Wydawać by się mo-
gło, że będzie tak, jak by chciał
zawsze, boć przecież nierzadko
na wpół pogrążony, niemniej nie
całkiem pokonany, na przekór
zgrzebnym i obskurnym narze-
kaniom malkontentów potrafił
ocalić i siebie, i ich.

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

Ursynowskie Dyktando w Arenie już za nami

Zażywny, rzutki, rzewny – łatwo nie było
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Rozmowa z Klaudią Żuber-Wigurską, kandydującą w wyborach do Rady Warszawy z listy WWS

Nasi Rodzice – potężną siłą
–– PPaannii KKllaauuddiioo,, jjaakkoo PPaassssaa ssttaa-

rraammyy ssiięę ppiissaaćć oo sspprraawwaacchh nnaa-
sszzyycchh llookkaallnnyycchh,, uurrssyynnoowwsskkiicchh
ssppoołłeecczznnoośśccii,, oo iicchh pprroobblleemmaacchh ii
zzaaiinntteerreessoowwaanniiaacchh.. ŚŚlleeddzziimmyy zz
bbaarrddzzoo dduużżyymm zzaaiinntteerreessoowwaa-
nniieemm,, iiżż wwookkóółł uurrssyynnoowwsskkiieejj
oośśwwiiaattyy ggrroommaaddzzii ssiięę ii aakkttyywwnniiee
ddzziiaałłaa bbaarrddzzoo aakkttyywwnnaa ggrruuppaa
ssppoołłeecczznnaa.. OOddkkrryywwaammyy,, iiżż sszzkkoo-
łłaa ttoo nniiee ttyyllkkoo bbuuddyynneekk,, uucczznniioo-
wwiiee ii nnaauucczzyycciieellee,, aallee ttaakkżżee nniiee-
zzwwyykkllee zzaaaannggaażżoowwaannee ggrruuppyy rroo-
ddzziiccóóww.. SSkkąądd ttaakkaa aakkttyywwnnoośśćć ??

– Posyłając dziecko do szkoły
czy przedszkola łączymy się z
nią na kilka lat. Staje się ona
miejscem ważnym również dla
nas – Rodziców. Zależy nam, aby
były to miejsca społecznego roz-
woju, które łączą ludzi, wspól-
nym dobrem lokalnym, które nie
wykluczają rodziców a wręcz
przeciwnie włączają ich w swo-
je działania. Szkoły, przedszko-
la to żywy organizm, w którym
spotykają się trzy grupy: nauczy-
ciele, rodzice i uczniowie. Ol-
brzymiego zaangażowania i wy-
siłku oczekuje się zwłaszcza od
dyrektora (gospodarza). Sztuka
godzenia czasami rożnych inte-
resów, współpracy oraz wycho-
dzenia naprzeciw oczekiwaniom
poszczególnych grup nie jest ła-
twym zadaniem. Nam rodzicom,
szczególnie zależy na tym, aby
placówka, do której chodzą na-
sze dzieci była coraz bardziej
uspołeczniona. Aby czuć, że jest
to nasz wspólny dom musimy
mieć w nim miejsce, nie tylko ja-
ko petenci ale jako partnerzy.
Pomoc rodziców, ich oryginal-
ne pomysły mogą podnieść ja-
kość funkcjonowania placówki
oraz ułatwić pracę nauczycie-
lom. Trudne sprawy łatwiej znaj-
dują rozwiązanie, a niepowo-
dzenia – zrozumienie, jeśli oczy-
wiście ta współpraca jest dobra.
Duża liczba dyrektorów docenia
tę współpracę, umie ją wykorzy-
stać. Rozumie dla kogo to robi-
my – dla naszych dzieci, ale też
i dla nas samych. Mogąc włączyć
się w życie „naszej szkoły” za-
spokajamy potrzebę wpływu na
wychowanie naszego dziecka.
Stajemy się współodpowiedzial-
ni za porażki, ale również za suk-
cesy placówki. Zadowoleni i do-
strzeżeni rodzice budują pozy-
tywny wizerunek szkoły w swo-
im otoczeniu oraz pomagają w
rozwiązywaniu konkretnych
problemów.

–– OO jjaakkiicchh kkoonnkkrreettnnyycchh pprroo-
bblleemmaacchh PPaannii mmóówwii ??

– Na przykład ostatnio dużo
uwagi poświęcamy projektowi
„lekki tornister”. Akcja ta polega

na tym, iż Rada Rodziców z da-
nej placówki wyposaża wybrane
lub wszystkie pracownie szkolne
w podręczniki do poszczegól-
nych przedmiotów. Celem akcji
jest maksymalne ograniczenie
codziennego dźwigania przez
dzieci ogromnej ilości książek.
Z „badań” prowadzonych w
szkołach wynika, iż plecaki
uczniów ważą nawet 20 kg.

–– SSkkąądd ttaakkaa wwiieeddzzaa,, kkttoo ttee ppllee-
ccaakkii wwaażżyy??

– Bardzo różnie. Czasami ak-
cje taką prowadzi Rada Rodzi-
ców a w niektórych szkołach na-
uczyciele. Przyznam, iż byłam
sama zaskoczona, gdy na zebra-
niu nauczycielka poinformowa-
ła nas, iż poza książkami (często
niewypakowanymi z dnia na
dzień) dzieci noszą około 2 - 3 kg
niepotrzebnych rzeczy. Są
uczniowie, którzy przynoszą 1,5
litrowe napoje, zabawki, laptopy,
buty na WF itd.

–– AA jjaakk pprrzzeebbiieeggaa ttaa aakkccjjaa ii cczzyy
dduużżee ssąą kkoosszzttyy jjeejj pprrzzeepprroowwaa-
ddzzeenniiaa ??

– Tak jak już mówiłam. Rada
Rodziców z przedmiotów takich
jak: polski, matematyka, histo-
ria, przyroda kupuje po jednym
podręczniku na ławkę, na
wszystkich poziomach tj. w kla-

sach 4 - 6. Co roku w miarę po-
trzeb, nauczyciele składają za-
potrzebowanie na ewentualne
uzupełnienie czy aktualizacje
podręczników. Cała akcja jest
bardzo dobrze postrzegana
przez rodziców i uczniów a co
najważniejsze powoduje znacz-
ne odciążenie plecaków i krę-
gosłupów. Początkowy koszt
jest znaczący i zależy od ceny

podręczników wybranych przez
daną szkołę. Można go jednak
podzielić na kilka lat, jeżeli jest
to duża szkoła bądź budżet RR
jest niski. 

–– CCzzyyllii zznnoowwuu wwsszzyyssttkkoo rroozzbbii-
jjaa ssiięę oo ppiieenniiąąddzzee ?? JJeeżżeellii RRRR nniiee
mmaa ppiieenniięęddzzyy sszzkkoołłaa nniiee mmaa
sszzaannss nnaa pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee tteejj
aakkccjjii??

– To nie jest prawdziwe twier-
dzenie. W szkole moich dzieci,
nauczyciele są bardzo mocno za-
angażowani w tę akcje, sami wa-
żą plecaki, pokazują czego w
nich nie powinno być, proszą
także starsze klasy, aby w miarę
możliwości zostawiały niepo-
trzebne podręczniki w szkole.
My jako RR uzupełniamy braku-
jące pozycje. Bardzo fajnym po-
mysłem na pozyskanie dodatko-
wych pieniędzy jest również uzy-
skanie zwrotu 1% podatku od

rodziców, których dzieci uczęsz-
czają do danego przedszkola czy
szkoły. Nie można zatem powie-
dzieć, iż szkoły i ich rodzice nie
maja możliwości pozyskania do-
datkowych funduszy, które
wsparłyby taka akcję. W listopa-
dzie odbędą się szkolenia dla RR
dotyczące pozyskiwania dodat-
kowych pieniędzy (chodzi o 1%
z podatku).

–– NNaa cczzyymm ppoolleeggaa ttaa aakkccjjaa ii
cczzyy ttoo jjaakkiiśś nnoowwyy ppoommyyssłł RRRR ??

– Pomysł nie jest szczególnie
nowy choć coraz bardziej po-
pularny. RR podpisuje umowę
z wybraną przez siebie organi-
zacją pożytku publicznego. Ro-
dzice, znajomi wpłacają na sub-
konto tej organizacji 1% z po-
datku dochodowego ze wska-
zaniem placówki, do której ma-
ją trafić te pieniądze. W wyni-
ku tej dodatkowej zbiórki RR
uzyskują dodatkowe środki,
które mogą na przykład prze-
znaczyć na akcję „lekki 
tornister”.

–– SSłłyysszzaałłeemm,, iiżż bbuuddżżeettyy uurrssyy-
nnoowwsskkiicchh rraadd rrooddzziiccóóww ssąą jjeedd-
nnaakk ii bbeezz ttyycchh wwppłłaatt bbaarrddzzoo wwyy-
ssookkiiee ii wwaahhaajjąą ssiięę nniieekkiieeddyy mmiiee-
ddzzyy 110000 - 220000 ttyyss.. zzłłoottyycchh ?? CCzzyy
ppoottrrzzeebbnnee ssąą jjeesszzcczzee ddooddaattkkoowwee
źźrróóddłłaa ffiinnaannssoowwaanniiaa ??

– Niestety oświata to skarbon-
ka bez dna. Bez względu na
przeznaczone nakłady zawsze
brakuje pieniędzy. Pozyskiwa-
nie dodatkowych środków zwal-
nia rodziców z konieczności
wnoszenia coraz wyższych kwot
na konto świetlicy czy RR. Bu-
dżety nie we wszystkich szko-
łach są tak wysokie. Przeciętny
budżet wynosi około 30 tys.

–– CCzzyy zzbblliiżżaajjąąccee ssiięę wwiieellkkiimmii
kkrrookkaammii wwyybboorryy ssaammoorrzząąddoowwee ii
ttoocczząąccaa ssiięę kkaammppaanniiaa wwyybboorrcczzaa
ppookkaazzuujjąą jjaakkiieeśś nnoowwee,, cciieekkaawwee
ppoommyyssłłyy nnaa ffiinnaannssoowwaanniiee eedduukkaa-
ccjjii ii oośśwwiiaattyy ??

–Rzeczywiście wybory zbli-
żają się wielkimi krokami. Po-
jawia się wiele nowych osób,
które prezentują swoje dotych-
czasowe dokonania i obiecuje
aktywność w obszarze oświaty.
Przyznam szczerze, iż ciężko
wyczytać z tych materiałów ja-
kieś konkretne nowatorskie po-
mysły. Zadziwiająca jest rów-
nież liczba osób, dla której
oświata podobno była i będzie
priorytetem. Przyznam, że z mo-
ich obserwacji różnie to wyglą-
dało w latach poprzednich.

–– PPaannii ttaakkżżee ssttaarrttuujjee ww wwyybboo-
rraacchh zz rraammiieenniiaa WWaarrsszzaawwsskkiieejj
WWssppóóllnnoottyy SSaammoorrzząąddoowweejj......

– Od sześciu lat zajmuję się
działalnością w Radach Rodzi-
ców, wcześniej również anga-
żowałam się, w życie społeczne
(harcerskie czy studenckie).
Moja aktywność nie jest zwią-
zana z wyborami. Wybory, to
jednak moment, gdy można
dużo łatwiej poruszać ważne
problemy, partie są bardziej
otwarte na potrzeby mieszkań-
ców, dużo szybciej można coś
załatwić. Prowadzimy więc ja-
ko Rady Rodziców, pewną
kampanię informacyjną. Chcie-
libyśmy, aby mieszkańcy/rodzi-
ce mogli dowiedzieć się o na-
szej codziennej pracy. Dodam
jednak, iż nie jestem i nie byłam
nigdy członkiem żadnej partii,
co z punktu widzenia działal-
ności społecznej jest bardzo
istotne.

–– AA ddllaacczzeeggoo ??
– Brak przynależności partyj-

nej daje wolność, możliwość
działania poza ograniczeniami
narzuconymi z góry, a co naj-
ważniejsze daje możliwość za-
rażenia pomysłem wszystkich
bez względu na ich sympatie po-
lityczne, przekonania. Łączy nas
jedynie wspólny cel - chęć dzia-
łania.

–– CCzzyy wwłłaaśśnniiee ddllaatteeggoo uuzzyysskkaa-
łłaa PPaannii rreekkoommeennddaaccjjęę FFoorruumm UUrr-
ssyynnoowwsskkiicchh RRaadd RRooddzziiccóóww ww
wwyybboorraacchh ssaammoorrzząąddoowwyycchh ??

– Myślę, że tak. Po raz pierw-
szy udało się zjednoczyć śro-
dowisko rad rodziców wokół
problemów, wspólnego celu i
jednocześnie bezpartyjnego
kandydata. Bardzo wielu rodzi-
ców pomaga mi bezinteresow-
nie, abyśmy wspólnie osiągnę-
li cel jaki sobie stawiamy. Są to
osoby z różnych szkół i przed-
szkoli Ursynowa o różnych
sympatiach politycznych.
Ewentualna wygrana będzie na
pewno dużym sukcesem
wszystkich rodziców. Przegra-
na nie zmieni nic w naszych do-
tychczasowych działaniach.
Wręcz przeciwnie będziemy
jeszcze bardziej pracować i co-
raz bardziej aktywizować śro-
dowiska rodzicielskie, także w
innych dzielnicach. Rodzice, to
naprawdę potężna siła.

R o z m a w i a ł  M a r e k  K o z ł o w s k i

KKllaauuddiiaa ŻŻuubbeerr-WWiigguurrsskkaa,,
PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa RRaaddyy RRooddzziiccóóww
ww SSPP 330033,, WWiicceepprrzzeewwooddnniicczząąccaa
FFoorruumm UUrrssyynnoowwsskkiicchh RRaadd RRooddzzii-
ccóóww.. KKaannddyydduujjee ww wwyybboorraacchh ddoo
RRaaddyy WWaarrsszzaawwyy zz lliissttyy WWaarrsszzaaww-
sskkiieejj WWssppóóllnnoottyy SSaammoorrzząąddoowweejj,,
ookkrręęgg UUrrssyynnóóww –– WWiillaannóóww nnrr 44
nnaa lliiśścciiee

Czas kampanii przed wyborami samorządowymi dobiega końca. Przed nami dzień, kiedy to
będziemy decydować, komu udzielimy kredytu zaufania na najbliższe kadencję. Podczas wielu
rozmów z mieszkańcami mojego okręgu prosiłam, abyście Państwo właśnie na mnie oddali swój głos.
Cieszę się bardzo, iż tak wielu sąsiadów z sympatią odpowiadało na moja prośbę. Po 4 latach
sprawowania mandatu jestem osobą rozpoznawalną i ogromnie za to dziękuje. Radny może więcej,
ale tylko wtedy, kiedy jest wspierany przez swoich wyborców. Na łamach naszej prasy lokalnej,
pisałam o wielu sprawach z zakresu polityki społecznej. Uważam, że podsuwanie pomysłów, czy
wspieranie ważnych społecznie inicjatyw to powinien być obowiązek nie tylko radnego ale każdego
obywatela. Tylko wtedy cenne inicjatywy realizowane w życiu społecznym będą dobrze służyć
ludziom. W nadchodzącej kadencji nadal zamierzam zajmować się szczególnie sprawami społecznymi,
rozwiązaniami problemów seniorów i osób niepełnosprawnych, budowaniu więzi międzypokoleniowej
i promowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Uważam, że jednostki samorządowe powinny
być związkami mieszkańców, a jawność decyzji, efektywna kontrola społeczna, musza stać się
powszechne. Samorządowcy muszą wykazywać się odwagą i myśleć kategoriami zostawię po sobie
coś cennego, a historia to oceni. Razem z mieszkańcy, chcę nadal współdecydować o rozwoju naszej
ursynowskiej społeczności. Wierzę że jak zwykle licznie spotkamy się 16 listopada przy urnach
wyborczych.

Liczę na Państwa głosy.
E w a  C y g a ń s k a  

Ewa Cygańska – kandydatka na Radną w Dzielnicy Ursynów

Myślę o Seniorach...
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Zapomniany Wojtek...
Kto jeszcze pamięta? Tak popularny dzisiaj warszawski Bieg

Niepodległości został w 1989 roku zainicjowany przez – nieste-
ty, już świętej pamięci – dziennikarza Telewizji Polskiej Wojcie-
cha Zielińskiego, który był zupełnie wyjątkowym patriotą i to on
doprowadził do tego, że nasza najstarsza akademia wychowania
fizycznego, czyli bielańska AWF, zaczęła na powrót eksponować
swoją oficjalną nazwę: Akademia Wychowania Fizycznego Józe-
fa Piłsudskiego. 

Wojtek był niespokojna, rogatą duszą. Po upadku PRL ra-
dość jego była tak wielka, że wprost zmusił stołecznych urzęd-
ników, by zorganizowali pierwszy Bieg Niepodległości, któ-
ry odbył się akurat nie jedenastego, lecz dwunastego listopa-
da 1989, a zwycięzcą został znany długodystansowiec Jan
Marchewka. Tradycyjna trasa od Starówki do Wilanowa to by-
ło 11 kilometrów z lekkim okładem. Warszawiacy przyjęli
inicjatywę Wojtka z ogromnym entuzjazmem, który nie wy-
gasł do dzisiaj. Dlatego w tegorocznym Biegu wystartowało
ponad 12 000 osób a wśród nich wicemistrz olimpijski w rzu-
cie dyskiem Piotr Małachowski, rekordzista Polski w marato-
nie Henryk Szost i gwiazdor Telewizji Polskiej Maciej Kurza-
jewski. 

Choć Wojtek spoczywa od dawna na Powązkach, jego inicja-
tywa żyje, a w Biegu Niepodległości będzie pewnie startować co-
raz więcej osób. I o to mu właśnie chodziło.

W Konstancinie też biegali
Podobnie jak Warszawa Konstancin też urządził – już po raz

dwudziesty czwarty – Bieg Niepodległości, który odbył się na
trasie poprowadzonej Warszawska i Piłsudskiego do Parku Zdro-
jowego. Najszybszy na tej trasie okazał się Krzysztof Wasiewicz,
który powtórzył ubiegłoroczne zwycięstwo. Wśród pań triumfo-
wała niedawna zwyciężczyni biegu im. Tomasza Hopfera – Tama-
ra Siemieniuk. 

W zdrojowym amfiteatrze koncertował Big Band Rondo
Konstancin, a wielkim finałem rozlicznych uroczystości była
msza święta, odprawiona w kościele św. Józefa Oblubieńca
NMP. 

Najmłodszych mieszkańców Konstancina-Jeziorny najbardziej
ucieszyło jednak otwarcie nowego przedszkola w Oborach.

Bodaj jeszcze huczniej celebrowało Święto Niepodległości
Piaseczno, gdzie odbyła się Historyczna defilada Niepodległościo-
wa. Ułani na koniach, zabytkowe pojazdy wojskowe i dawno
nie widziane mundury – to wszystko złożyło się na niepowtarzal-
ne widowisko, znakomicie upamiętniające dawne czyny zbroj-
ne Polaków. P E T R O

Mieszkańcy Ursynowa i Wilanowa stoją przed niełatwym
zadaniem. Jak z tylu ugrupowań i setek kandydatów
wybrać osobę kompetentną, uczciwą, która rzetelnie i
sumiennie będzie wykonywać obowiązki radnego Rady
Miasta Warszawy. Jak znaleźć osobę, która będzie dbała o
interesy Wilanowa i Ursynowa, która będzie pilnowała,
żeby corocznie uchwalany budżet był dla naszych dzielnic
obfity.

Musimy dokonywać bardzo przemyślanych wyborów,
wszak wybieramy radnych na cztery lata i w trakcie kadencji
nie można ich odwołać. Radnego nie można odwołać w
trakcie kadencji nawet jeśli będzie leniwy, niekompetentny,
będzie lekceważył swoje obowiązki, będzie głuchy na
postulaty mieszkańców, którzy go wybrali. Dlatego ważne
jest, abyśmy dokonywali mądrych wyborów, bo okazja do
korekty będzie dopiero za cztery lata.

Wśród kandydatów do Rady Miasta z okręgu
obejmującego dzielnice Ursynów i Wilanów, znajdziecie
państwo także mnie – Ewę Smalcerz, szczęśliwą żonę i
matkę dwójki dorosłych dzieci. Przez wiele lat
fizjoterapeutkę w warszawskich szpitalach, a dodatkowo
osobę , która studiowała Administrację.

Urodziłam się w Wilanowie i tutaj mieszkam. Kilka lat
mieszkałam także na Ursynowie, dzięki czemu mogę o
obu dzielnicach powiedzieć: mój Ursynów i mój
Wilanów.

Znam dobrze nasze dzielnice. Naocznie obserwowałam
jak niegdysiejsze pola i łąki, po których biegałam, a później
spacerowałam, zamieniały się najpierw w place budów, a
potem w osiedla mieszkalne. Dzisiaj Ursynów i Wilanów to
miejsca , gdzie ponad 200 tysięcy ludzi mieszka, uczy się,
i pracuje. 

Niestety , jako mieszkańcy dostrzegamy jeszcze wiele
nierozwiązanych problemów. Wstyd przyznać, ale w
drugiej dekadzie XXI wieku jednym z takich
nierozwiązanych problemów jest kwestia kanalizacji.
Dotyczy to sporych obszarów Wilanowa, ale także
Ursynowa.

Pewnie każdy mieszkaniec naszych dzielnic mógłby
wskazać wiele spraw, które wymagają szybkiego
załatwienia, jak choćby porządna droga łącząca Ursynów
i Wilanów.

Rada Miasta to miejsce , gdzie podejmowane są
najważniejsze decyzje dotyczące naszego Miasta, naszych
Dzielnic, osiedli. To radni miejscy uchwalają najważniejszy
dokument jakim jest coroczny budżet. To oni dzielą środki
na poszczególne inwestycje, zadania.

Ważne jest, aby w Radzie Miasta reprezentowali nas
ludzie, którzy będą zabiegać o ursynowskie i wilanowskie
sprawy. Każdy z kandydatów startuje z określonych
komitetów wyborczych, jedni z tzw. Lokalnych, inni
rekomendowani przez partie polityczne. Jednak po
wyborach w trakcie prac w Radzie Miasta na dalszy plan
powinny zejść kwestie, kto jakie ugrupowanie
reprezentuje. Najważniejsze winny stać się sprawy
mieszkańców, wszystkich mieszkańców. I tych, którzy
na nas głosowali i tych, którzy głosowali na naszych
konkurentów, jak i tych nie głosujących. To w interesie
mieszkańców powinni pracować radni, bo to mieszkańcy
obdarzyli ich zaufaniem i delegowali do pracy w
samorządzie.

Obecne władze Ursynowa są dowodem na to, że można
pracować na rzecz mieszkańców bez względu na to , czy jest
się rekomendowanym przez lokalnym komitet , czy też
partię polityczna. To przede wszystkim zależy od nas
samych i to czy poważnie będziemy podchodzić do
obowiązków radnego. 

Zapewnienie dzieciom miejsc w żłobkach i
przedszkolach, dobra edukacja, dobry stan dróg,
kanalizacja we wszystkich domach, bezpieczeństwo na
ulicach i osiedlach, troska o seniorów, te i wiele innych
kwestii, to sprawy nie mające barw partyjnych. Ich
załatwienie zależy przede wszystkim od jakości pracy
każdego radnego.

Zdecydowałam się kandydować do Rady Miasta
Warszawy, żeby być głosem mieszkańców naszych dwóch
dzielnic w warszawskim samorządzie. Jeśli obdarzycie
mnie Państwo zaufaniem i zostanę radną, to możecie być
pewni, że będziecie mieli radną rzetelnej pracy, a nie lansu
medialnego. Będziecie mieć radną, która słucha waszych
postulatów, rad, opinii. Choć mam pomysły na
rozwiązywanie naszych lokalnych problemów, to jestem
otwarta na rady mieszkańców. Razem możemy zmieniać
Ursynów i Wilanów. Proszę Was o poparcie w wyborach 16
listopada.

E w a  S m a l c e r z

Będę radną rzetelnej pracy,
a nie lansu medialnego

16 listopada będziemy wybierać naszych przedstawicieli w samorządzie. Raz na cztery lata
współdecydujemy o naszych lokalnych sprawach. Wybieramy prezydenta Warszawy, radnych
różnych szczebli samorządu, w tym radnych Rady Miasta.

PETROSKOP TYGODNIA
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W pierwszym tygodniu li-
stopada w Ratuszu Dziel-
nicy Ursynów odbyła się
Gala Ursynowskiego Kon-
kursu Fotograficznego.
Podczas Gali zostały za-
prezentowane zwycięskie
prace, a ich autorzy otrzy-
mali nagrody.

Na tegoroczny konkurs wpły-
nęło ich 167, a wykonane zo-
stały przez 63 autorów. 14
osób, wśród biorących udział
w tegorocznym konkursie, uro-
dziło się w 1996 r. lub później,
czyli ma 18 lub mniej lat. Jury
konkursu wskazało trzech zwy-
cięzców konkursu oraz – wśród
uczestników urodzonych w
1996 r. lub później – cztery ta-
lenty fotograficzne. Komisja
konkursowa przyznała także

jedno wyróżnienie. Po raz
pierwszy w tym roku internau-
ci mogli głosować na zdjęcia
umieszczone na portalu spo-
łecznościowym Facebook – wy-
brano trzy zdjęcia, które otrzy-
mały największą liczby polu-
bień („lajków”). 

Hasłem przewodnim tego-
rocznego konkursu było „Ursy-
nów: tutaj spędzam wolny czas”.
Przesłane przez autorów prace
ukazały Ursynów jako dzielnicę
gdzie każdy bez względu na
wiek jest w stanie wypoczywać i
spędzać wolny czas realizując
swoje pasje.

LLaauurreeaaccii KKoonnkkuurrssuu::
II mmiieejjssccee w Ursynowskim Kon-

kursie Fotograficznym 2014 „Ur-
synów: tutaj spędzam wolny

czas” – Łukasz Kagankiewicz
„Jumper”

IIII mmiieejjssccee w Ursynowskim
Konkursie Fotograficznym 2014
„Ursynów: tutaj spędzam wolny
czas” – Ewa Żelewska-Florek
„Dni Ursynowa Kopa Cwila”

IIIIII mmiieejjssccee w Ursynowskim
Konkursie Fotograficznym 2014
„Ursynów: tutaj spędzam wolny
czas” – Anna Łoska „Jesienne ży-
cie w Alei Kasztanowej”

Talent Fotograficzny w Ursy-
nowskim Konkursie Fotograficz-
nym 2014 „Ursynów: tutaj spę-
dzam wolny czas”

Jonatan Audycki „Moment”
Eryk Makaruk „Sport i rekre-

acja – Górka Kazurka”
Olga Nowak „Las Kabacki”
Florentyna Ołowska „Rowe-

rowy raj”

Wyróżnienie w Ursynowskim
Konkursie Fotograficznym 2014
„Ursynów: tutaj spędzam wolny
czas”

Gerard Zielonka „Kazury – tu
ładuję akumulatory”

NNaaggrrooddaa iinntteerrnnaauuttóóww
II mmiieejjssccee – Jonatan Audycki

„Moment”
IIII mmiieejjssccee - Anna Łoska „Je-

sienne życie w Alei Kaszta-
nowej”

IIIIII mmiieejjssccee - Adrianna Sobieraj
„Fontanny – Ursynów” Organi-
zatorem konkursu był Urząd
Dzielnicy Ursynów. Galeria
zdjęć konkursowych (w kolej-
ności nagrodzonych autorów
oraz pozostałe zdjęcia zgłoszone
do konkursu).

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

Z okazji Święta Niepodległości, w niedzielę 9 listopada w Rykach
został zorganizowany przez Tadeusza Warownego elitarny Tur-
niej Par Brydża Sportowego z udziałem zawodników z Dęblina, Pu-
ław, Sekcji Brydża NOK z Warszawy i gospodarzy. 

Po pasjonującej końcówce wygrała para zawodników z drużyny
TEAM-Natolin- Włodzimierz Urbanowicz (na zdjęciu) z Jackiem Li-
pińskim, a drugie miejsce przypadło parze z Puław w składzie:
Zdzisław Jarosz i Józef Hunz. Dowodem dominacji w Turnieju za-
wodników z Warszawy, to nagroda pocieszenia dla pary Grażyna
Górka-Jan Kosieradzki z NOK. Turniej sponsorowały Zakłady Mle-
czarskie „Ryki”, które ufundowały dla każdego uczestnika, do de-
gustacji, swoje produkty i drobne upominki, wręczane przez przed-
stawiciela Dyrekcji. Turniej był doskonałym sprawdzianem formy
przed rozpoczynającymi się 15/16 listopada br. rozgrywkami Ma-
zowieckiej III ligi. S t a n i s ł a w  W z o r e k

Brydżyści też świętowali
niepodległośćUrsynowski Konkurs Fotograficzny
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–– KKaammppaanniiaa wwyybboorrcczzaa nnaa ffiinniisszzuu......
– Bardzo brzydka kampania. Kandy-

dat na Prezydenta Warszawy zamiast
programu prezentuje zmontowany fil-
mik, który nawet po montażu nie jest
jednoznaczny. Czołowi posłowie PIS
peregrynują do Hiszpanii w samym
środku kampanii, w dziwny sposób fi-
nansując tę wycieczkę, a kierownictwo
tej partii zachowuje się jakby dziś się
urodziło. I te komentarze – tak czynią
wszyscy. Powszechność przekrętów, co
wielu podkreśla, nie zmienia faktu, że
jest to przekręt. Bardzo to spektakular-
ne, więc spot pani premier w tym
wszystkim ginie. Zwłaszcza że jego nie-
etyczny charakter nie jest wyraźnie wi-
doczny. Pani premier, która zgodnie z
Konstytucją sprawuje nadzór nad sa-
morządem terytorialnym, angażując
się w kampanię samorządową i oferu-
jąc miliardy dla samorządu mówi mniej
więcej tyle: jak wybierzecie naszych z
Platformy Obywatelskiej, to i wam do-
stanie się kawałek tego tortu. 

–– TToo wwiieellkkaa ooggóóllnnookkrraajjoowwaa ppoolliittyykkaa,,
aa ww wwyybboorraacchh ssaammoorrzząąddoowwyycchh wwyybbiiee-
rraammyy rraaddnnyycchh ww ggmmiinnaacchh,, ppoowwiiaattaacchh,,
mmiiaassttaacchh ii wwoojjeewwóóddzzttwwaacchh......

– W tych wyborach poza partiami
startują jeszcze „idealiści miejscy” i sze-
reg lokalnych komitetów. Niestety, tyl-
ko część z nich jest rzeczywiście lokal-
na. Zbyt wiele z nich to jedynie przy-
krywka dla tych partyjnych działaczy,
którzy wiedząc, że ich partia sobie na-
grabiła, udaje takich całkiem niezależ-
nych. A są tylko dobrze zakamuflowa-
ni. Lokalnym komitetom w mniejszych
miejscowościach zapewne uda się
zwieść wyborców, ale w większych mia-
stach „idealiści miejscy” po tych wybo-
rach raczej nie obejmą władzy. Taką
mamy ordynację wyborczą. 

–– KKttóórree zz ttrrzzeecchh „„””PP,, jjaakkiiee ppaannii wwcczzee-
śśnniieejj ooggłłoossiiłłaa nnaa łłaammaacchh „„PPaassssyy””,, jjeesstt ww
ppoolliittyyccee nnaajjwwaażżnniieejjsszzee:: pprraawwddęę,, pprrooffee-
ssjjoonnaalliizzmm,, cczzyy pprrzzyyzzwwooiittoośśćć?? 

– Myślę, że akurat przyzwoitości nie
da się zadekretować. Przyzwoitych rad-
nych można wybrać jedynie na nich
głosując. Trzeba więc iść do urn i głoso-
wać na ludzi, a nie na listy partyjne –
pierwszego lub ostatniego kandydata
na liście.

–– SSttaarrttuujjee ppaannii ddoo SSeejjmmiikkuu MMaazzoo-
wwiieecckkiieeggoo,, wwrróóććmmyy zzaatteemm nnaa llookkaallnnee
ppooddwwóórrkkoo..

– No cóż, na Mazowszu i w Warsza-
wie mamy nieformalną koalicję rządo-
wych koalicjantów PO i PSL. Ty po-
przesz mnie, ja poprę Ciebie i nadal bez

żadnej kontroli ze strony innych ugru-
powań będziemy rządzić w centrum
Polski. Po to, by nie dopuścić do władzy
PIS. Nieźle, jak na program wyborczy. 

–– CCzzyy ppaannii nniiee pprrzzeessaaddzzaa??
– Nie przesadzam. Wystarczyło być

świadkiem debaty kandydatów, któ-
rych partie chciałyby widzieć na stano-
wisku marszałka województwa? Nie
można powiedzieć, że marszałek wybie-
rany jest w wyborach pośrednich, ale ci
sami koalicjanci wyniośle odmawiają
debaty także kandydatom na prezy-
denta Warszawy. Nie mam złudzeń, że
uda się w tych wyborach odsunąć koali-
cjantów od władzy w centrum Polski.
Widzę za to szansę na poddanie ich
kontroli poprzez zmianę układu sił w
Sejmiku i Radzie Warszawy.

–– NNiiee ppooddoobbaa ssiięę ppaannii ttoo,, ccoo ddzziiaałłoo ssiięę
ddoottyycchhcczzaass nnaa MMaazzoowwsszzuu??

– Nie podoba. Nie podoba mi się
zwłaszcza to, że finanse województwa
są w rozsypce. Jako mieszkance Ursyno-
wa nie podoba mi się też , że niektóre
subregiony – radomski, siedlecko-ostro-
łęcki – są zaniedbane kosztem np. sub-
regionu płockiego. Ciekawe, czy zgad-
nie pan, dlaczego akurat subregion
płocki był tak forowany? Pytanie reto-
ryczne, dość powszechnie wiadomo,
że koalicjanci traktują samorząd jak
prywatny folwark. Na Mazowszu będą
to preferencje dla Płocka, w skrajnym
przypadku objawiające się budową mo-
stu, do którego nie było dojazdu. Z ko-
lei niezałatwiona sprawa ustawy repry-
watyzacyjnej w kontekście prasowych

doniesień o nieruchomościach odzy-
skiwanych przez osoby powiązane z
warszawskim Ratuszem też budzi wąt-
pliwości. A przecież ci sami koalicjanci
przeprowadzili przez Sejm o wiele bar-
dziej kontrowersyjną ustawę emerytal-
ną „67”. 

–– AA ccoo mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa mmaajjąą zz
tteeggoo,, żżee mmiieesszzkkaajjąą nnaa MMaazzoowwsszzuu?? 

– O mieszkańców Ursynowa powin-
ny dbać władze Warszawy, dysponują-
ce środkami inwestycyjnymi. W po-
przedniej perspektywie unijnej dominu-
jąca część środków trafiała poprzez fun-
dusz spójności na inwestycje infrastruk-
turalne. Przyzwyczajano nas i dalej się
to robi, że rolą samorządu jest budowa
dróg i metra. I tym rządzący chcą się
chwalić, przecinając wstęgi i organizu-
jąc dni otwarte. Metro faktycznie budu-
je Miasto Warszawa. I myślę, że jako
kibic cieszy się pan, że już niedługo za-
cznie się EURO 2012.

––??????
– Miało się przecież zacząć po otwar-

ciu drugiej linii metra. Ale dość tych
złośliwości, więc przypomnę, że zada-
nia samorządu są o wiele szersze. Popa-
trzmy jak to było na Mazowszu. Wy-
datki na rolnictwo wzrosły o 25%, ale co
nam z tego, skoro na Ursynowie nie-
wielu jest rolników. Za to spadły wy-
datki na ochronę zdrowia, ochronę za-
bytków, ochronę przyrody, co dla nas
mieszczuchów jest ważne. Najbardziej
znaczące są jednak spadki wydatków na
urzędy pracy przy bardzo wysokim bez-
robociu. I to, co zapewne zmartwi nas
oboje: prawie 30-procentowy spadek
wydatków na kulturę fizyczną. 

–– AAllee ttoo jjuużż bbyyłłoo....
– Chciałoby się dośpiewać „I nie wró-

ci więcej”, ale nie będzie to łatwe bez
zmiany układu sił w samorządzie. Mo-
że pomóc nam Unia Europejska, lecz
najważniejsze, byśmy pomogli sami so-
bie. W nowej perspektywie unijnej Ma-
zowsze znajdzie się w grupie regionów
rozwiniętych. A to oznacza, że aż 80%
unijnych środków, bo w pozostałych re-
gionach tylko 50%, będzie musiało być
przeznaczone m. in. na wspieranie ba-
dań i rozwoju, zwiększenie dostępności,
stopnia wykorzystania i jakości techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych,
a także podnoszenie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw. Po-
trzebna będzie praca u podstaw zamiast
przecinania wstęg na nowych drogach.
Tymczasem wielu kandydatów nadal
obiecuje głównie budowę dróżek i most-
ków. 

–– CCzzyy ttoo nniiee wwyyssttaarrcczzyy??
– Niestety nie. Skorzystanie ze środ-

ków unijnych wymaga zaangażowa-
nia środków własnych. A z tym w
okresie 2014-2020 będzie krucho. W
2013 na każdego mieszkańca Mazow-
sza przypadało 301 zł samorządowe-
go długu. Sam samorząd miał długi
sięgające 73,3% swoich dochodów.
Po doliczeniu długów szpitali i spółek
to już ponad 3 mld. Nie stało się to
przypadkiem. Owszem, koalicyjne za-
niedbanie w sprawie janosikowego
miało na to ogromny wpływ. Ale roz-
buchane i budzące społeczne nieza-
dowolenie wydatki na funkcjonowa-
nie Urzędu Marszałkowskiego też się
do tego przyczyniły. 

–– AA zzaatteemm ssyyttuuaaccjjaa bbeezz wwyyjjśścciiaa??
– Nie ma sytuacji bez wyjścia, chociaż

lekarstwo może być gorzkie i trudne
do przełknięcia. Mam pomysł na rady-
kalną terapię. Urząd realizuje różne za-
dania, wydaje opinie, zaświadczenia,
decyzje. Każda z tych czynności wyma-
ga określonej pracy. Tam gdzie nie da się
tego zrobić można zastosować standar-
dy z dobrze zarządzanej korporacji.
Trudne, ale da się je przeliczyć na licz-
bę etatów. Zdecydowanie mniejszą niż
obecnie. 

Jeżeli ustalić budżet na wydatki wła-
sne urzędu, mnożąc tę liczbę etatów
przez średnią płacę w sektorze pry-
watnym w województwie, z pominię-
ciem Warszawy, plus niższe koszty
funkcjonowania biur wraz z niewiel-
kim narzutem na kierowanie Urzę-
dem, to można wygospodarować cał-
kiem sporą kwotę na wkład własny.
Wyniesienie części biur urzędu do
mniejszych miejscowości ożywi tamtej-
szy rynek pracy, nie obniżając stan-
dardu obsługi dzięki wysokim techno-
logiom IT. Mniej ludzi będzie dojeż-
dżać, co poprawi ich los i los środowi-
ska. Dodatkowo Urząd będzie zainte-
resowany w podniesieniu wysokości
wynagrodzeń mieszkańców Mazow-
sza. Da to moralne podstawy żądania
zwrotu zapłaconego, a niekonstytu-
cyjnego janosikowego. 

–– KKrróóttkkoo mmóówwiiąącc,, oosszzcczzęęddzzaanniiee
uurrzzęęddnniiccyy ppoowwiinnnnii zzaacczząąćć oodd ssiieebbiiee??

– Oczywiście. W amerykańskich kor-
poracjach często nawet prezesi nie ma-
ją służbowych samochodów, choć ich
przywilejem jest wyznaczone miejsce
na parkingu. Wprowadźmy tę zasadę. A
marszałek może też dojeżdżać rowe-
rem. Da dobry przykład.

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

AZS Politechnika War-
szawska bardzo dobrze
wystartowała w sezonie
2014/2015 PlusLigi w siat-
kówce mężczyzn. Przez kil-
ka kolejek zajmowała wy-
sokie miejsce w tabeli, ale
trzeba przyznać, że za
przeciwników miała dru-
żyny ze środka tabeli ze-
szłego sezonu. 

Akademicy kolejno wygrali 3:2
z Transferem Bydgoszcz i Effecto-
rem Kielce, w trzeciej rundzie 3:0
z AZS Częstochowa, nieznacznie
(2:3) przegrali z BBTS Bielsko-
-Biała i wygrali z Cuprum Lubin.

Harmonogram gier Politech-
niki tak się ułożył, że dopiero w
środkowej fazie warszawscy siat-
karze trafili na kilka najlepszych
drużyn. W 6. rundzie natknęli
się na PGE Skrę Bełchatów, w 7.
na Asseco Resovię Rzeszów,
przegrywając oba mecze (0:3).
W ósmej kolejce bardzo dzielnie
i ambitnie walczyli na Torwarze
z Jastrzębskim Węglem. Po za-
ciętej i pełnej napięcia walce,
mając w tie-breaku trzy piłki ma-
czowe ulegli zespołowi z Jastrzę-

bia. Wynik tie-breaka (18:20)
dodatkowo pokazuje napięcie i
emocje, jakie zaserwowali za-
wodnicy obu drużyn.

Mimo przegranej, postawa bar-
dzo jeszcze młodych zawodników

warszawskiego klubu napawa
optymizmem. Zdecydowana
większość z nich debiutuje w Plu-
sLidze, a średnia wieku całej dru-
żyny, wystepującej w ostatnim me-
czu, wynosiła nieco ponad 24 lata! 

Cała drużyna rozegrała do-
bre spotkanie, bez kompleksów
walczyła z utytułowanym i teo-
retycznie mocniejszym prze-
ciwnikiem, nie usztywniła ich
także bezpośrednia transmisja

telewizyjna. Wrecz przeciwnie
– zagrali pięć, no może cztery
wspaniałe sety, czym dostar-
czyli zapewne telewidzom wie-
le satysfakcji. Na szczególne
wyróżnienie zasługują Aleksan-
der Śliwka i Michał Filip za zdo-
bycze punktowe (25 i 17) oraz
Mateusz Sacharewicz, który
popisał się pięcioma! blokami i
jednym asem serwisowym.
Dzięki bardzo dobremu wyni-
kowi indywidualnemu Michał
Filip przewodzi w rankingu naj-
lepiej punktujących graczy Plu-
sLigi – 146 punktów. Drugi jest
Konstantin Čupković – 134
punkty.

W zespole Jastrzębskiego
Węgla zagrali, między innymi,
Michal Masny, Patryk Czarnow-
ski, Alen Pajenk i Grzegorz Ko-
sok oraz byli zawodnicy Poli-
techniki: Zbigniew Bartman i
Damian Wojtaszek (libero).
Przez cały mecz kwadratu dla
rozgrzewajacych się nie opuścił
Michał Łasko.

Obecnie AZS Politechnika
Warszawska z 12 punktami zaj-
muje 6. miejsce w tabeli. Lide-

rem jest PGE Skra Bełchatów (23
punkty), a 2. i 3. miejsca zajmu-
ją z takim samym dorobkiem As-
seco Resowia i, trochę niespo-
dziewanie, Lotos Trefl Gdańsk.
Transfer Bydgoszcz i Jastrzębski
Węgiel mają odpowiednio 17 i
16 punktów.

Zdobywający dopiero do-
świadczenie ligowe zespół z
Warszawy dwa następne me-
cze 12 i 15 listopada zagra na
wyjeździe z ZAKSĄ Kędzierzyn-
-Koźle i Indykpolem Azs Olsz-
tyn. Warszawscy kibice bądą
mogli kibicować Inżynierom
dopiero 22 listopada w meczu z
MKS Banimex Będzin.

R y s z a r d  K o c h a n
F o t . :  To m a s z  A d a m a s z e k

AAZZSS PPoolliitteecchhnniikkaa WWaarrsszzaawwsskkaa
- JJaassttrrzzęębbsskkii WWęęggiieell –– 22-33 ((2211::2255,,
1188::2255,, 2255::2222,, 2255::2222,, 1188::2200))..
DDrruużżyynnaa PPoolliitteecchhnniikkii wwyyssttaappiiłłaa
ww sskkłłaaddzziiee:: PPiioottrr LLiippiińńsskkii,, MMiicchhaałł
FFiilliipp,, AAlleekkssaannddeerr ŚŚlliiwwkkaa,, JJaakkuubb
RRaaddoommsskkii,, MMaatteeuusszz SSaacchhaarree-
wwiicczz,, BBaarrttłłoommiieejj MMoorrddyyll,, MMaacciieejj
OOlleennddeerreekk ((lliibbeerroo)) oorraazz PPaattrryykk
SSttrrzzeeżżeekk..

Udany start sezonu PlusLigi w wykoniu AZS Politechniki Warszawskiej

Zaserwowali nam trzy piłki meczowe

Wywiad z Elżbietą Wiśniewską, kandydatką na radną Sejmiku Mazowieckiego

Nawet marszałek może jeździć rowerem

EELLŻŻBBIIEETTAA WWIIŚŚNNIIEEWWSSKKAA,, doktor nauk ekonomicznych, informatyczka.
Kandydatka do Sejmiku Mazowieckiego. 

Okręg 1 Lista SLD-Lewica Razem miejsce 3.
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Warszawiacy jak co roku
hucznie celebrowali Świę-
to Niepodległości. Dzień
ten obfitował w liczne
atrakcje i wydarzenia pro-
mujące patriotyzm. Obok
spokojnych imprez takich
jak XXVI Bieg Niepodległo-
ści czy marsz prezydencki
„Razem dla Niepodległej”
miały miejsce chuligań-
skie zamieszki. 

Starcia uczestników Mar-
szu Niepodległości stają
się trwałym elementem

obchodów narodowego święta.
Centralne obchody Święta Nie-
podległości odbyły się na Placu
Piłsudskiego. Wojskową defiladę
odebrał prezydent Bronisław Ko-
morowski wraz z małżonką oraz
przedstawiciele Sejmu i Senatu
– premier Ewa Kopacz, marsza-
łek Sejmu Radosław Sikorski
oraz marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz. Obok batalionu re-
prezentacyjnego Wojska Polskie-
go w defiladzie wzięły udział

grupy rekonstrukcyjne, takie jak
żołnierze I Brygady czy ułani. 

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej narodowego
święta Warszawiacy z

prezydentem na czele przema-
szerowali pod hasłem „Razem
dla Niepodległej” ulicami War-
szawy, a ozdobą kolumny świę-
tujących był towarzyszący jej,
świetnie odrestaurowany Cadil-
lac, którym jeździł Józef Piłsud-
ski. Trasa marszu prowadziła
przez Krakowskie Przedmieście,
Plac Trzech Krzyży, Aleję Szu-
cha oraz Aleje Ujazdowskie. Pod
pomnikami ojców polskiej nie-
podległości, takich jak Wojciech
Korfanty, Józef Piłsudski czy Ro-
man Dmowski para prezydenc-
ka złożyła biało-czerwone wień-
ce na znak wdzięczności i sza-
cunku za ofiarną pracę na rzecz
niepodległej Rzeczypospolitej.
Marsz zakończył się pod Belwe-
derem, gdzie prezydent wygłosił
przemówienie.

Impreza przebiegła w spo-
kojnej i rodzinnej atmos-
ferze. Nastrój ten udzielił

się nawet szefowi Rady Europej-
skiej Donaldowi Tuskowi, który
chętnie pozował do zdjęć z
mieszkańcami stolicy. Uczestni-
cy prezydenckiego marszu mogli
posilić się wydawaną przez żoł-
nierzy grochówką i ogrzać ciepłą
herbatą.

Zokazji narodowego
święta Ruch Narodowy
zorganizował osobny

Marsz Niepodległości. Tegorocz-
na trasa Marszu była zaskocze-
niem, ponieważ tym razem
uczestnicy imprezy ruszyli z
Ronda Romana Dmowskiego w
stronę Kamionka – miejsca uro-
dzenia ojca Narodowej Demo-
kracji. Oficjalną przyczyną zmia-
ny trasy Marszu była 150. rocz-
nica jego urodzin, jednak warto
zwrócić uwagę, że dzięki tej
zmianie Marsz Niepodległości
ominął tęczę na Placu Zbawicie-

la, aby nie prowokować uczestni-
ków imprezy do kolejnego jej
podpalenia.

Mimo tej zmiany do-
szło do brutalnych
starć między uczest-

nikami Marszu a policją. Spro-
wokowani przez niewielką grup-
kę anarchistów narodowcy za-
częli zamieszki. W ruch poszły
race, petardy oraz płyty chodni-
kowe. Demonstranci nie oszczę-
dzili nawet znaków drogowych
stosując je jako tarcze. W za-
mieszkach ucierpieli między in-
nymi reporterzy Telewizji Repu-
blika oraz fotoreporter Gościa
Niedzielnego.

Wwyniku starć okoli-
ce Stadionu Narodo-
wego zostały zde-

molowane, 270 osób aresztowa-
no, a 25 funkcjonariuszy policji
odniosło poważne obrażenia.
Można jednak powiedzieć, że
oddziały antyterrorystyczne
zdołały w tym roku skutecznie

spacyfikować rozrabiaków,
wśród których prym wiedli
awanturnicy podający się za ki-
biców piłkarskich.

Również na Ursynowie
świętowano 11 listopa-
da. W kościele bł. Wła-

dysława z Gielniowa odbył się
koncert patriotyczno-historycz-
ny „Aby Ojczyzna wielką nam
była” w wykonaniu Warszaw-
skiego Chóru Międzyuczelnia-
nego pod dyr. Teresy Gręziak.
Śpiewakom akompaniowała
Marzena Rybak. Wraz z nimi wy-
stąpił organista Paweł Listwon.
Widowisko wyreżyserował i po-
prowadził aktor Maciej Gąsio-
rek. Artyści wykonali szereg pie-
śni („Rozkwitały pąki białych
róż”, „Wojenko wojenko” czy
„Ułani, ułani, malowane dzie-
ci”). Między utwory wpleciono
fragmenty „Mów Sejmowych”
Juliana Ursyna Niemcewicza.
„Jego dzieła dobrze współgrają
z pieśniami patriotycznymi, gdyż

prócz wartości politycznych, de-
mokratycznych i społecznych
tkwią w nich wartości bliskie
każdemu człowiekowi, takie jak
potrzeba obrony ojczyzny” –
podkreśla Maciej Gąsiorek.

Publiczność nagrodziła
muzyków owacjami na
stojąco. „Występ bardzo

mi się podobał – mówi Barbara
Świderska, uczestniczka wyda-
rzenia. - Chór zaprezentował
wysoki poziom artystyczny, mi-
mo że tworzą go nieprofesjonal-
ni wokaliści.” 

Jak widać, warszawiacy
nie zapominają o waż-
nych dla Polski wydarze-

niach. Chętnie biorą udział w
marszach i innych uroczysto-
ściach ukazując w ten sposób
swój patriotyzm i przywiązanie
do polskości, a chuligani scho-
dzą wreszcie w tak ważnym mo-
mencie na dalszy plan. 

M a g d a l e n a  Z w o l a k
W o j c i e c h  K a r c z m a r z

O świcie 10 listopada 1918
powrócił z Magdeburga
do Warszawy Józef Piłsud-
ski. Przez trzy pierwsze
doby jego kwatera znajdo-
wała się w pensjonacie
Wandy Romanówny przy
ul. Moniuszki 2. W budyn-
ku, który stoi na miejscu
pensjonatu, obecnie mie-
ści się Warszawski Ośro-
dek Telewizyjny.

Wtym czasie adiutant
komendanta – Cze-
sław Świrski – roz-

glądał się za znalezieniem
mieszkania, które mogłoby peł-
nić funkcję kwatery Piłsudskie-
go w najgorętszym okresie bu-
dowy zrębów odrodzonego pań-
stwa. Wybór Świrskiego padł na
dostojną mieszczańską kamie-
nicę stojącą po wschodniej stro-
nie ulicy Mokotowskiej na od-
cinku pomiędzy Piękną i Wil-
czą. Kamienica ta oznaczona
jest numerem 50.

Wtamtych czasach, tj.
w połowie listopada
1918 r. południowe

Śródmieście było zamożną i spo-
kojną dzielnicą rezydencjonal-
ną, sąsiadującą z dużymi kom-
pleksami carskich koszar. Można
obecnie postawić tezę, iż ówcze-
sna kwatera Piłsudskiego na Mo-
kotowskiej 50 była bezpośred-
nim impulsem do zorganizowa-
nia w rejonie Ujazdowa rządo-
wo-dyplomatycznej dzielnicy
odrodzonego państwa polskie-
go. Kolejną bowiem kwaterą Na-
czelnika Państwa stał się 29 listo-
pada 1918 r. pobliski Belweder,
a dla potrzeb parlamentu ada-
ptowano zabudowania Aleksan-
dryjsko-Maryjskiego Instytutu
Wychowania Panien przy ulicy
Wiejskiej, a więc także w odle-
głości kilkuset metrów od Mo-
kotowskiej.

Zrelacji Wacława Jędrze-
jewicza – świadka tam-
tych wydarzeń, a jedno-

cześnie biografa Marszałka - wy-
nika, iż w mieszkaniu na Moko-
towskiej Piłsudski 14 listopada
1918 r. odbył konferencję z przy-
byłymi z Lublina członkami rzą-
du ludowego. W czasie tej konfe-
rencji rząd lubelski podał się do
dymisji, a Piłsudski powierzył
Ignacemu Daszyńskiemu misję
utworzenia pierwszego rządu w
nowożytnych dziejach Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Daszyński misję tę przy-
jął, ale po trzech
dniach prób i przetar-

gów zrezygnował. W wyniku te-
go Piłsudski misję sformowania
rządu powierzył Jędrzejowi Mo-

raczewskiemu. Wiele faktów
wskazuje, iż wydarzenie to mia-
ło miejsce także w mieszkaniu
na Mokotowskiej 50. Według
wszelkiego prawdopodobień-
stwa, załączona do niniejszego
tekstu fotografia rządu Jędrzeja
Moraczewskiego wykonana zo-
stała 21 listopada 1918 r. w
mieszkaniu na Mokotowskiej
(na fotografii: Moraczewski dru-
gi na prawo od Piłsudskiego).

Wiele lat temu piszący
te słowa był
uczniem Liceum im.

Marii Curie-Skłodowskiej, w

którym funkcję wicedyrektora
pełnił Pan Profesor Stanisław
Niewiadomski (później był tak-
że wicedyrektorem Liceum Ste-
fana Batorego). Po latach znala-
złem książkę autorstwa Stani-
sława Niewiadomskiego, pt.
Warszawa jakiej nie ma (War-
szawa, PIW 1988). Profesor na-
pisał tam m.in. (s. 14-17): W pa-
rę dni później Piłsudski prze-
niósł się do mieszkania przy uli-
cy Mokotowskiej 50. Tutaj by-
łem świadkiem kilku wydarzeń
o historycznym znaczeniu. Je-
den bowiem z pokoi przezna-

czono dla nas - gońców i łączni-
ków. Na podłodze rozłożone by-
ły sienniki i materace, gdyż peł-
niliśmy dyżury przez 24 godzi-
ny z noclegami na miejscu. Otóż
zaraz chyba pierwszego dnia po-
bytu komendanta (tak go wszy-
scy nazywali) na nowym lokum
zjawił się niemiecki oficer. Nie
mam pewności, czy nie był to
sam gubernator Beseler. W każ-
dym razie domagał się wydania
zarządzenia, które umożliwiło-
by Niemcom powrót „nach He-
imat” z całym sprzętem oraz in-
wentarzem żywym (inaczej mó-

wiąc: z końmi). Chodziło, zdaje
się o przydzielenie im taboru
kolejowego ...

Relacje o pobycie Piłsud-
skiego na Mokotow-
skiej znajdują się także

w książce Zofii Chądzyńskiej,
pt.: Co mi zostało z tych lat ...
(Łódź, wydawnictwo Akapit
Press), która wówczas, a więc
w listopadzie 1918 r., mieszkała
z rodzicami w mieszkaniu vis a
vis zajętego przez Komendan-
ta, czyli przy Mokotowskiej 50 m
6. Pobyt Piłsudskiego na Moko-
towskiej trwał do późnego wie-
czoru 29 listopada 1918 r.. kie-
dy to Komendant przeniósł się
do Belwederu specjalnie dla nie-
go wyremontowanego. Miesz-
kanie Nr 5 przy Mokotowskiej
50 jest jednym z nielicznych au-
tentycznych miejsc bezpośred-
nio związanych z narodzinami II
Rzeczypospolitej.

W1998 r., w przed-
dzień uroczystości
rocznicowych na

budynku odsłonięto, nie jedną,
ale dwie tablice pamiątkowe.
Jedną (z lewej strony bramy)
ufundowało Towarzystwo Pa-
mięci Józefa Piłudskiego, a dru-
gą (z prawej strony bramy) –
Urząd ds. Kombatantów (na
wniosek Towarzystwa Przyja-
ciół Warszawy).

L e c h  K r ó l i k o w s k i
AAuuttoorr jjeesstt pprrzzeewwooddnniicczząąccyymm

RRaaddyy DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww,, cczzłłoonn-
kkiieemm WWaarrsszzaawwsskkiieejj WWssppóóllnnoottyy
SSaammoorrzząąddoowweejj

11 listopada Warszawa nie dała się rozrabiakom

Święto Niepodległości to nie tylko zamieszki

96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Kamienica przy Mokotowskiej 50...

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI



2 5

AAżż 1122 992255 oossóóbb wwzziięęłłoo uuddzziiaałł ww XXXXVVII BBiieegguu NNiieeppooddlleeggłłoośśccii,, kkttóórreeggoo ttrraassęę ppoopprroowwaaddzzoonnoo oodd uulliiccyy SSttaawwkkii uulliiccąą JJaannaa PPaawwłłaa IIII ii AAlleejjaammii NNiieeppooddlleeggłłoośśccii ddoo RRaakkoowwiieecckkiieejj ii zz ppoowwrrootteemm.. NNaajjlleeppssii ppoollssccyy
ddłłuuggooddyyssttaannssoowwccyy pprrzzyyjjęęllii zzaa ppuunnkktt hhoonnoorruu wwyyssttęępp nnaa 1100-kkiilloommeettrroowweejj ttrraassiiee ww WWaarrsszzaawwiiee.. ZZwwyycciięężżyyłł ww cczzaassiiee 3300::0033 ŁŁuukkaasszz PPaarrsszzcczzyyńńsskkii pprrzzeedd MMaarriiuusszzeemm GGiiżżyyńńsskkiimm.. WW rryywwaalliizzaaccjjii kkoobbiieett ttrriiuummffoowwaałłaa
IIwwoonnaa LLeewwaannddoowwsskkaa,, kkttóórraa wwyypprrzzeeddzziiłłaa OOllggęę OOcchhaall ii uussttaannoowwiiłłaa ddaammsskkii rreekkoorrdd ttrraassyy –– 3333::1155..
WWzzrruusszzaajjąąccąą ppaarrąą uucczzeessttnniikkóóww bbyyllii 6633-lleettnniiaa uurrssyynnoowwiiaannkkaa TTeerreessaa PPoollaakk ii jjeejj ssyynn SSeebbaassttiiaann:: 
–– WWyyssttaarrttoowwaałłaamm óóssmmyy rraazz ww BBiieegguu NNiieeppooddlleeggłłoośśccii ww WWaarrsszzaawwiiee rraazzeemm zz SSeebbaassttiiaanneemm.. MMóójj cczzaass ww bbiieegguu nnaa 1100 kkmm ttoo 5566 mmiinnuutt ii 3322 sseekkuunnddyy,, ccoo ddaałłoo 77778866.. mmiieejjssccee.. CCzzaass 2233.. nnaa mmeecciiee ssyynnaa ttoo 3333::2299 ––
ppoowwiieeddzziiaałłaa nnaasszzaa ssąąssiiaaddkkaa zzaa mmeettąą.. WWaarrttoo ddooddaaćć,, żżee ii mmaammaa,, ii ssyynn ssąą bbiieeggaacczzaammii aammaattoorraammii ii bbiieeggaajjąą rraazzeemm jjuużż ddzziieewwiięęćć llaatt.. BBrraawwoo!!

Masa i klasa w Biegu Niepodległości FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI

ZZwwyycciięęzzccaa XXXXVVII.. 
BBiieegguu NNiieeppooddlleeggłłoośśccii 
ŁŁuukkaasszz PPaarrsszzcczzyyńńsskkii  

Na Ursynowie świętowano podniośle i kulturalnie

Zachwycające koncerty w kościołach

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Jednym z największych
atutów Gminy Lesznowola
jest jej doskonałe skomu-
nikowanie ze stolicą Pol-
ski. Nic zatem dziwnego,
że od kilku lat wiejska
gmina położona na pery-
feriach wielkiego miasta
przeżywa niebywały boom
inwestycyjny. 

Lesznowola od północy
graniczy z inteligenckim
Ursynowem, jedną z naj-

większych dzielnic Warszawy.
Szeroka i wygodna ulica Puław-
ska zapewnia mieszkańcom
Lesznowoli dogodny dojazd do
centrum wielkiej metropolii. I
na odwrót. Istnieje również do-
godne połączenie kolejowe łą-
czące Lesznowolę z centrum
Warszawy. Dynamika rozwoju
gminy Lesznowola została za-
uważona nawet przez prestiżo-
wy magazyn ekonomiczny „For-
bes”. W opublikowanym przez
ten magazyn rankingu „Miast
Atrakcyjnych dla Biznesu” Lesz-
nowola uplasowała się na 1.
miejscu, zwyciężając w kategorii

gmin do 50 tys. mieszkańców.
Wyróżnień, nagród i splendo-
rów corocznie spływających na
podwarszawską gminę nie da
się zliczyć. 3 listopada br. w Sa-
li Kolumnowej Sejmu RP odbyła
się konferencja, podczas której
ogłoszono wyniki dorocznego
Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju Jednostek Samorządu
Terytorialnego. Lesznowola skla-
syfikowana została na 10 miejscu
w skali całej Polski w kategorii
gmin wiejskich. Została również
wyróżniona za największą dy-
namikę rozwoju przedsiębior-
czości w latach 2003-2013. 

Podstawą rankingu, opra-
cowanego pod kierun-
kiem prof. Eugeniusza

Sobczaka z Wydziału Admini-
stracji i Nauk Społecznych PW,
jest 16 wskaźników obejmują-
cych trzy obszary rozwoju: go-
spodarczy, społeczny oraz ochro-
ny środowiska. Ranking
uwzględnia wszystkie polskie
miasta i gminy, a materiałem
źródłowym są niezależne dane
Głównego Urzędu Statystyczne-

go z tzw. Banku Danych Lokal-
nych. Wyniki rankingu odzwier-
ciedlają w sposób wiarygodny i
przekrojowy rozwój polskich jed-
nostek samorządu lokalnego i
wskazują liderów w podziale na
gminy wiejskie, miejsko-wiejskie,
miejskie oraz miasta na prawach
powiatu.

Perłą w koronie gminy
Lesznowola jest oddane
w ubiegłym roku do

użytkowania Centrum Edukacji
i Sportu w Mysiadle. Centrum
jest bez wątpienia jednym z naj-
bardziej innowacyjnych obiek-
tów szkolnych w Polsce. Budowa
obiektu będącego połączeniem
szkoły z ośrodkiem sportowym i
kulturalnym była w całości fi-
nansowana z budżetu gminy. W
opinii zdecydowanej większości
środowiska architektów „archi-
tektura CEiS bez wątpienia zali-
cza się do jednych z najlepszych
w Europie jaka powstała na prze-
strzeni ostatnich 100 lat”. CEiS
wraz z projektowanym układem
drogowym zajmuje 90.400 m.
kw., powierzchnia zabudowy

obiektu to 13.723 m. kw., zaś
powierzchnia użytkowa
17.803,5 m. kw. Kubatura kom-
pleksu CEiS wynosi 111.846 m3.
Centrum będzie pełniło funkcje
edukacyjno-kulturalno-sporto-
we dla uczniów oraz dorosłych
mieszkańców gminy. Na Cen-
trum składają się: zespół szkół z
ogólnodostępną częścią sporto-
wo-rekreacyjną oraz salą audio-
wizualną i salą konferencyjną;
zespół sportowo-rekreacyjny ze-
wnętrzny, czyli stadion z trybu-
nami i boiska sportowe; zespół
parkingów dla samochodów
osobowych i autobusów, jak
również parkingi przyuliczne

Zastosowano najnowo-
cześniejsze technologie.
Stworzono m.in. sys-

tem automatycznego nawadnia-
nia dachów - zielonego ogrodu
edukacyjnego zasilanego ze
zmagazynowanych w zbiorni-
ku retencyjnym wód opado-
wych, zastosowano system 24.
kolektorów słonecznych do
ogrzewania ciepłej wody użyt-
kowej, przewidziano możliwość
instalacji turbin gazowych wy-
twarzających dla potrzeb CEiS
prąd elektryczny (praktyczna
niezależność od dostaw ze-
wnętrznych energii elektrycz-
nej) i ciepła do ogrzewania po-
mieszczeń. Obiekt wyposażono
w wentylację mechaniczną z
systemem rekuperacji (odzysku
ciepła), zaprojektowano także
system umożliwiający prowa-
dzenie konferencji międzynaro-
dowych z zastosowaniem tłu-
maczenia symultanicznego na
50 języków jednocześnie.

Lesznowola przygotowu-
je się do realizacji kolej-
nego zadania inwesty-

cyjnego, którego skala godna jest
nie wiejskiej gminy, lecz dużej
europejskiej metropolii. CEiS to
nie tylko oczekiwana przez lo-
kalną społeczność placówka o
profilu edukacyjno-sportowo-
-kulturalnym, to także pierwszy
segment dużego założenia urba-
nistycznego jakim jest zagospo-
darowanie terenów inwestycyj-
nych po dawnym KPGO Mysia-
dło. CEiS stało się elementem
dużego programu inwestycyjne-
go nakierowanego na stworze-
nie unikatowych w skali Polski
obiektów i przestrzeni o charak-
terze publicznym. 

Wlipcu 2011 r. gmina
Lesznowola otrzy-
mała od wojewody

mazowieckiego nieodpłatnie,
na cele statutowe, grunty Skar-
bu Państwa po byłym KPGO
Mysiadło. Teren inwestycyjny
obejmuje obszar o pow. około
84 ha, przy czym wspomniane
założenie urbanistyczne prze-
widuje zagospodarowanie po-
nad 50 ha obszaru położonego
po zachodniej stronie ulicy Pu-
ławskiej, gdzie oprócz funkcji
edukacyjnych przewidziano lo-
kalizacje obiektów o funkcjach
sportowych, rekreacyjnych, na-
ukowo-badawczych, związa-
nych z promocją ekologii, czy
też wdrożeń innowacyjnych
technologii. A to tylko część
przewidzianych do realizacji w
najbliższych latach funkcji w
otoczeniu założenia dużego
parku miejskiego, gdzie woda
(także ta pochodząca z ujęć
geotermalnych), jako element
wiodący, będzie łączyć poszcze-
gólne fragmenty tych terenów.

Zterenem w Mysiadle
samorząd gminy Lesz-
nowola wiąże bardzo

ambitne plany. Radni i władze
wykonawcze oczekują, że inwe-
stycje na trenach po byłym
KPGO Mysiadło z jednej strony
podniosą prestiż gminy i będą
jej wizytówką, a z drugiej po-
zwolą na wykorzystanie poten-
cjału doskonale wykształconych
mieszkańców Lesznowoli, za-
pewniając im atrakcyjne miej-
sca pracy. Gmina posiada
wstępną koncepcję zagospoda-
rowania terenów KPGO Mysia-
dło. Znajduje się ona w końco-
wej fazie analiz. Po fazie anali-
tycznej zostanie dokonana ko-
rekta przedmiotowej koncepcji.
Następnym krokiem będzie
przystąpienie do fazy ścisłego
programowania realizacyjnego
projektu zagospodarowania już
we współpracy z biznesem. Pro-
jekt „Koncepcja zagospodaro-
wania terenu dawnego KPGO
Mysiadło” o wartości niemal
620 tys. zł, polegający na przy-
gotowaniu opracowań studyj-
no - koncepcyjnych, ma zwięk-
szyć szanse Lesznowoli na sku-
teczne pozyskanie inwestorów
oraz środków zewnętrznych na
finansowanie tej gigantycznej
inwestycji.

Wójtem gminy Lesz-
nowola od 1998 r.
jest Maria Jolanta

Batycka-Wąsik. Oprócz licz-
nych nagród otrzymanych za
profesjonalne gospodarowanie
przyjazne inwestorom oraz
udziały w akcji społecznej
„Przejrzysta Gmina” wybrana
została w konkursie organizo-
wanym przez TVP SA „Wójtem
Roku” i „Najlepszym Samorzą-
dowcem Roku”. Za osiągnięcia
w zarządzaniu jednostką samo-
rządu gminnego Maria Jolanta
Batycka-Wąsik została w 2011
r. odznaczona przez Prezyden-
ta RP Bronisława Komorow-
skiego Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. 

Wójt Batycka-Wąsik
jest urzędnikiem
wszechstronnie wy-

kształconym (wykształcenie
wyższe, Centrum Studiów Sa-
morządu Terytorialnego i Roz-
woju Lokalnego na Uniwersyte-
cie Warszawskim, Podyplomo-
we Studia Zarządzania i Marke-
tingu w Wyższej Szkole Zarzą-
dzania i Marketingu oraz Pody-
plomowe Studia Europejskiego
Prawa Samorządowego). Dok-
torantka w Instytucie Nauk
Prawnych w Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie. 

Od dnia wyboru w
1998 r. na wójta gmi-
ny postawiła na wy-

kształconą kadrę pracowników.
Prawie wszyscy pracownicy
Urzędu Gminy w Lesznowoli
mają ukończone studia wyższe,
często studia podyplomowe, a
nawet doktoranckie. Uczestni-
czą w szkoleniach stale podno-
sząc swoje kwalifikacje. - Fi-
nansujemy w 100 proc. koszty
nauki, dojazdy do uczelni,
udzielamy urlopów szkolnych –
powiedziała pani wójt w jed-
nym z wywiadów. – To jest bo-
nus, który inspiruje naszych
pracowników do podnoszenia
kwalifikacji. Dzięki temu nie
musimy na przykład płacić fir-
mom zewnętrznym za przygo-
towywanie wniosków o unijne
dotacje. Jeżeli będziemy dosko-
nale przygotowani, wykształ-
ceni oraz innowacyjni, to na
pewno nigdy nie pozostaniemy
w tyle.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Cztery owocne lata lesznowolskiego samorządu
CCeennttrruumm EEdduukkaaccjjii ii SSppoorrttuu ww MMyyssiiaaddllee

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa RRaaddyy GGmmiinnyy LLeesszznnoowwoollaa BBoożżeennnnaa KKoorrllaakk zz ddyypplloommeemm „„GGmmiinnaa FFaaiirr PPllaayy““
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Takiej imprezy jeszcze nie było. W minioną sobotę do Domu Sztuki SMB „Jary”
zjechali artyści nieprofesjonalni z wielu zakątków Polski. Wzięli udział w I
Festiwalu Ursynowski Czas z Twórczością Amatorską „UCZTA”, zorganizowanym
przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy współpracy Domu Sztuki.
Inicjatorką przedsięwzięcia była Janina Próchniewska, poetka amatorka,
ursynowianka.

Amator to ktoś, kto może tworzyć dzieła sztuki z nie mniejszą pasją od artysty profesjonalnego, tym
różniąc się od tego ostatniego, że robi to wyłącznie z zamiłowania, nie dla zysku. W twórczości
amatorskiej jest więc z założenia coś czystego, pięknego, co czyni ją godną uznania i popularyzacji.

Trzeba jednak zaznaczyć, że twórczość ta bywa najczęściej prezentowana fragmentarycznie,
innymi słowy każdy autor przedstawia np. swoje obrazy na wystawie indywidualnej, albo wiersze na
własnym wieczorku poetyckim. U podstaw Ursynowskiego Czasu z Twórczością Amatorską UCZTA
legła idea integracji rozproszonego po całej Polsce środowiska artystów amatorów. I została
zrealizowana! „Przedtem większość z nas znała się tylko ze strony internetowej Kawiarenka Poezja i
Facebooka, na UCZCIE wreszcie poznaliśmy się osobiście, a po festiwalu kontakty towarzyskie między
autorami jeszcze bardziej się ożywiły: dzwonią telefony, Facebook pęcznieje od podziękowań,
poślubień i pozytywnych komentarzy” – mówi sprawczyni całego tego, jakże sympatycznego,
zamieszania, Janina Próchniewska.

Włodarze Ursynowa nadali imprezie dużą rangę. Świadczy o tym zarówno fakt, że słowo wstępne
w Katalogu Festiwalu, pięknie opracowanym przez Annę Matysiak, napisał burmistrz Piotr Guział,
jak i obecność Naczelnika Wydziału Kultury, Dariusza Sitterle, na otwarciu festiwalowej wystawy prac
plastycznych i fotografii, czy ursynowskich radnych: Ewy Cygańskiej, Leszka Lenarczyka i Pawła
Lenarczyka – na prezentacji poetycko-muzycznej.

Wiersze, słuchane przez publiczność z uwagą i nagradzane przeważnie spontanicznymi brawami,
recytowali nie tylko autorzy, ale również aktorka Teatru Żydowskiego w Warszawie Paulina
Lombarowicz oraz dziennikarz radiowy Adam Malecki. 

Recytacje były przeplatane muzyką i piosenkami w wykonaniu zespołu młodzieżowego „Shade”
pod kierunkiem Michała Adamowicza, a imprezę zakończył pokaz tańca nowoczesnego z efektami
świetlnymi, w wykonaniu Anety Zbroińskiej. 

Najważniejsza na UCZCIE była jednak jej atmosfera: wspaniała od godzin przedpołudniowych do
wieczornych – niewymuszona, serdeczna, wolna od zawiści, z którą można się zetknąć nieraz w
środowiskach twórców zawodowców. To chyba dzięki temu, 

że wszyscy uczestnicy imprezy dobrze czuli się i bawili w Domu Sztuki, już mówi się, że I. Festiwal
Ursynowski Czas z Twórczością Amatorską UCZTA nie będzie ostatnim. 

B U A

Cztery rezydencje królewskie:
Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie, Muzeum Łazien-
ki Królewskie, Zamek Królewski
w Warszawie i Zamek Królewski
na Wawelu, po raz trzeci biorą
udział w programie Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Nowoczesny patrio-
tyzm. W listopadzie można je
będzie zwiedzać bezpłatnie.

Muzeum Pałacu w Wilanowie
bezpłatnie udostępnia bilety
wstępu do pałacu. W trosce o za-
bytek, a także aby zapewnić przy-
jazne warunki zwiedzania, pałac
każdego dnia udostępniać będzie
wejściówki ograniczonej liczbie
zwiedzających. Bezpłatne bilety
wstępu można odbierać w kasie.

Goście będą mogli wziąć
udział w bezpłatnych wydarze-
niach kulturalnych i edukacyj-
nych , w weekendowych space-
rach tematycznych i wykładach
od godz. 13, (miejsce spotykania
w szatni):

9 XI – Dance macabre – śmierć
w sztuce baroku (wykład), 

15 XI – Z rarogiem i arkebu-
zem, czyli łowy w wilanowskim
pałacu (spacer)

29 XI – Kobiecym okiem, czy-
li słów kilka o właścicielkach pa-
łacu (spacer)

Ponadto 23 listopada 2014,
godz. 17, Sala Biała – Händel i fa-
scynacja stylem włoskim. Wy-
konawcy: Musica Humana w
składzie Magdalena Karolak –

obój, Marta Bławat – obój, Mi-
chele Fattori – fagot, Elina Al-
bach – klawesyn. W programie:
Georg Friedrich Händel.

W ramach cyklu Zmysły sztu-
ki 27 listopada będzie okazja do
spotkania z Józefem Wilkoniem
– malarzem i ilustratorem, oraz
Sylwią Lorenc – flecistką. Godz.
19, Oficyna Kuchenna. Zmysły
sztuki to cykliczny program pre-
zentujący twórczość współcze-
snych polskich malarzy, najbliż-
sze wydarzenie. 

30 listopada 2014, godz. 17,
Sala Biała – koncert Sacrum i
wirtuozeria w muzyce seicento.
Wykonawcy: Orkiestra baroko-
wa Il Tempo pod kier. Agaty Sa-
piehy. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

UCZTA – wydarzenie bez precedensu

Twórcy bezinteresowni

Tematem ostatniego spotkania w ramach Wszechnicy Dyplomatycznej, była „Tur-
cja, dziś i jutro, przyszłe mocarstwo regionu”. Wykład połączony z wystawą foto-
graficzną odbył się w sobotę (8 listopada) o godzinie 11:00 w Urzędzie Dzielnicy Ur-
synów i znów zgromadził prawie komplet zainteresowanych. 

Sobotnie wydarzenie podzielone zostało na dwie części tematyczne: wykład dr Davuta Han Asla-
na pt. ‘’Historia Turcji’’ oraz prof. Longina Pastusiaka pt. ‘’Współpraca polsko-turecka’’. Samą część me-
rytoryczną poprzedziła jednak rozmowa z prezydentem szkoły Vistula, Mehmetem Orhun Eksicim,
który podzielił się z uczestnikami swoją wizją stworzenia na Ursynowie miejsca dla spotkań ludzi z
całego świata (czego wykłady mają być początkiem) i przekonywał, że uczelnia jest gotowa do reali-
zacji wielu projektów o podobnym charakterze. 

Dr Davut Han Aslan jest adiunktem w Katedrze Stosunków międzynarodowych oraz prodziekanem
w AFiB Vistula, a jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół polityki zagranicznej Turcji. Wy-
kład o tematyce historycznej zobrazował wszystkim przybyłym genezę i rozwój 600-letnich stosun-
ków dyplomatycznych między Polską a Turcją, zwracając uwagę na kontakty między narodami już
między V i XI wiekiem. Przypomniał również bitwy, w których brały udział wojska polskie i tureckie
tzn. Bitwę pod Warną (1444), pod Cecorą (1620), pod Chocimiem (1621) i oczywiście pod Wiedniem
(1683) oraz fakt, że Turcja jako jedyne państwo na świecie nigdy nie uznała rozbiorów Polski, pod-
kreślając to przy każdej prezentacji dyplomatów i ambasadorów, słynną sentencją „Przedstawiciel Le-
chistanu jeszcze nie przybył”. Kolejnym z zaproszonych uczestników panelu dyskusyjnego, był prof.
Longin Pastusiak, doświadczony polityk, historyk i politolog, działacz PZPR i SLD oraz poseł na Sejm
I, II, III kadencji, senator i marszałek Senatu V kadencji. Część zatytułowaną „Współpraca polsko-tu-
recka” stanowiła analiza porównawcza statystyk gospodarczych i społecznych obu krajów oraz ich oce-
na w kontekście stosunków polsko-tureckich, które Pastusiak ocenił jako „górne i chmurne”. Same licz-
by mówią nam, że analogie występują w zakresie podatków, zarobków, długości życia oraz zasobów
złota, a to co nas różni to przede wszystkim obszar, liczba ludności i (co nie powinno dziwić) liczba
ofiar wypadków samochodowych. W podsumowaniu Pastusiak zwrócił uwagę na inny sposób pro-
wadzenia polityki międzynarodowej względem Rosji oraz bardzo dobre stosunki obu krajów ze Sta-
nami Zjednoczonymi. Mimo że różnic choć nie jest tak dużo, to jednak są one znaczące (np. kulturo-
we). Zdaniem prof. Pastusiaka, Polska powinna pomóc Turcji w uzyskaniu członkostwa Unii Europej-
skiej, co może przynieść znaczące korzyści dla Unii i samej Polski. 

Projekt Wszechnica Dyplomatyczna realizowany jest we współpracy Urzędu Dzielnicy Ursynów z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz Klubem Ambasadora, działającym przy tej uczelni. Następ-
nym wydarzeniem będzie wykład ambasadora Ryszarda Fijałkowskiego Indie – wschodzące mocar-
stwo’’, który odbędzie się 22 listopada. M a c i e j  To p o l e w s k i  

ZZmmiiaannyy kkoommuunniikkaaccyyjjnnee
W Wilanowie odbyło się spotkanie konsultacyjne władz ZTM i dzielnicy z mieszkańcami. 
Zarząd Transportu Miejskiego podejmuje działania mające na celu poprawę obsługi Dzielnicy

Wilanów: przystanki linii 217, 379 i 522 zmieniono na stałe od dnia 8 listopada 2014 r., od 24 li-
stopada  uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 522, wraz z przywróceniem stałej trasy linii
164 , po zakończeniu prac w rejonie ul. Bruzdowej –  wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy
linii 725, ze względu na wzrastające utrudnienia w przejeździe al. Wilanowską podjęte zostały dzia-
łania mające na celu doprowadzenia do wyznaczenia na tej alei wydzielonych pasów dla autobu-
sów. Zaproponowano, aby buspas został wyznaczony na odcinkach: od ul. Sobieskiego do al. Si-
korskiego oraz od ul. Rolnej do ul. Dolina Służewiecka, zaplanowano przy skrzyżowaniu al. Rze-
czypospolitej/ Klimczaka/Hlonda ustawienie biletomatu.

Rozważana jest możliwość uruchomienia obsługiwanej taborem 8- lub 9-metrowym linii auto-
busowej kursującej jednokierunkowo na trasie okrężnej: WILANÓW – Przyczółkowa – Branickie-
go – al. Rzeczypospolitej – al. Wilanowska – WILANÓW, rozważana też jest możliwość uruchomie-
nia linii 239 na trasie: POWSIN-PARK KULTURY –  METRO WILANOWSKA.

y b y

W listopadzie bezpłatnie w rezydencjach królewskich

Kulturalny patriotyzm
TTaakk wwyygglląąddaa ffrraaggmmeenntt PPllaacc PPoowwssttaańńccóóww WWaarrsszzaawwyy.. SSłłuuppeekk nnaa ssłłuuppkkuu ii ssłłuuppkkiieemm ppooggaanniiaa..

Te k s t  i  f o t o  W ł a d y s ł a w  M a r d a s

Każdy głupek stawia słupek

O stosunkach polsko-tureckich 



3 6

Za chwileczkę odbędą się wybory samorządowe. Media pełne są reklam,
na ulicach kandydaci atakują nas z billboardów, w ruchliwych punktach
miasta ulotek wyborczych co niemiara, nawet w naszych skrzynkach po-

jawia się, często nachalna, przyszła makulatura. Błędne koło wyścigu do stano-
wisk w samorządach nakręca się samo. 

Oni reklamują się w takiej gazecie, to my w innej. Z braku obiektywnych mediów drukowanych
wybór czasopism, w których umieścimy naszą reklamę, nie stanowi problemu. Ogłaszamy się w me-
diach nam sprzyjających, ignorujemy wrogie. Pozornie racja. Ale tylko pozornie. Po jaką cholerę ma-
my przekonywać do siebie wyborców, którzy i tak na nas zagłosują? Nie należy o nich zapominać,
lecz przecież przychylni nam dziennikarze i tak będą nas chwalić. Może warto rozpatrzyć sytuację,
w której celem nie jest mało produktywne wydawanie pieniędzy dla swoich, lecz przekonanie czy-
telników-wyborców konkurencji.

Czyżby to było polityczne samobójstwo? Wzmacnianie mediów, które nas nie lubią, czasami na-
wet opluwają. Przecież za te reklamy trzeba zapłacić. Znowu, pozornie racja. 

Jednak odwróćmy role. Jeśli się głębiej zastanowić, to może okazałoby się, że skórka warta wy-
prawki. Tak, jak należy pamiętać o tak zwanym twardym elektoracie, tak nie należy lekceważyć moż-
liwości przekonania do siebie ogromnej grupy wyborców popadających ze skrajności w skrajność.
W jednych wyborach głosują za, w następnych zdecydowanie przeciw, czyli naprzemiennie. 

Jest jeszcze dość pokaźna grupa ludzi myślących, ale dalekich od codziennego zainteresowania
sprawami polityczno-samorządowymi. Ludzie ci są niezdecydowani i poszukują jakichś wskazówek
dotyczących poszczególnych kandydatów, list i ugrupowań wyborczych. Są wśród nich młodzi, któ-
rzy najczęściej nie oglądają telewizyjnej papki, szczególnie tej mainstreamowej, są i tacy, a jest ich
także sporo, którzy dawno już zrezygnowali ze śledzenia bieżących wydarzeń, mający po dziurki

w nosie informacji o gwałcicielach, złodziejach, bandy-
tach, mordercach, podpalaczach, wyrodnych matkach,
dziecio- i ojcobójcach i katastrofach. Stoją oni z dala od
kłamliwych polityków, fałszywych ekspertów, nieuczci-
wych dziennikarzy, skorumpowanych urzędników i
wielu jeszcze grup ludzi łamiących prawo. Jak do nich
dotrzeć? Na pewno nie przez skrajnie prawicowe, ni
skrajnie lewicowe media. Niestety innych, obiektyw-
nych prawie nie ma. Pozornie.

Odwróćmy role. Najpierw zbierzmy dane obiektywne, a potem czytajmy opinie. Jest medium,
które prezentuje pełną gamę poglądów, ocen – od lewej do prawej strony i na jego podstawie moż-
na sobie wyrobić własne zdanie. Tym cudem jest, oczywiście, Internet. Z góry ostrzegam, że ci, dla
których Internet zaczyna się na wp.pl lub onet.pl, a kończy na kozaczek.pl lub nocoty.pl moga prze-
stać czytać. Są to zazwyczaj ludzie o dość ograniczonej wyobraźni, którzy adresy internetowe po-
znają dzięki poczcie pantoflowej, a ich widnokrąg i wiedza o ogónoświatowj pajęczynie kończy się
na google.pl.

Namawiam z całego serca wszystkich do sprawdzania wiadomości u źródeł, o pozbycie się bez-
krytycznego podejścia do informacji podawanych przez domorosłych dziennikarzy i do tego w od-
powiednim świetle i oprawie. Jeśli chodzi o wybory, to najlepiej zajrzeć na stronę Państwowej Ko-
misji Wyborczej. Z suchych informacji o komitetach wyborczych, listach kandydatów i o samych kan-
dydatach można się bardzo wiele dowiedzieć. Zgoda, wymaga to czasu, ale jeśli ktoś chce być od-
powiedzialnym obywatelem powinien się krytycznie zastanowić nad swoim „demokratycznym” wy-
borem. A że jest to zazwyczaj wybór polityczny, bo nasi wybrańcy z buciorami włażą w sprawy sa-
morządów, ale to już inna bajka.

Dobrze byłoby, choćby dla przyzwoitości, zajrzeć na strony internetowe poszczególnych komite-
tów i kandydatów i zapoznać się z ich programem, mając cały czas w pamięci, że to tylko słowa i
obietnice, z których nikt ich potem nie będzie rozliczał. A szkoda, bo publiczne kłamstwa i niedo-
trzymywanie złożonych obietnic powinny być jak najsurowiej karane. Najlepiej w trybie wyborczym.

Istnieją też witryny niezależne, przedstawiające obiektywne dane, np.: mamprawowiedziec.pl
Niezależne od aktualnie wiejących wiatrów. Ich adresy łatwo znajdą Państwo w wyszukiwar-
kach. Nie tylko Google jest na tym świecie.

Szanowni Państwo! Głosujcie z rozmysłem, po zastanowieniu i, błagam, odsuńcie od samorzą-
dów czynowników partyjnych, dla których ważne jest tylko zdanie partii, a Wasze głosy i Wy bę-
dziecie potrzebni dopiero za cztery lata!

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Wybory á rebours

„Publiczne kłamstwa
i niedotrzymywanie
złożonych obietnic
powinny być jak 
najsurowiej karane”

Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej komisji sportu szef Służby Cel-
nej Jacek Kapica poinformował triumfalnie, że SC ujawniła 24.636 gra-
czy, którzy brali udział w zawieraniu nielegalnych - w świetle polskich prze-

pisów prawa – zakładów wzajemnych u internetowych bukmacherów zareje-
strowanych w rajach podatkowych. Rzecz dotyczy internetowych kasyn, pokera,
końskiego totalizatora i setek innych zakładów oraz gier. Kapica poinformował, że już wszczęto 1072
postępowania karne – skarbowe, należy spodziewać się lawiny kolejnych. Problem z fiskusem mo-
że mieć z tego powodu nawet 6 mln Polaków, bo tyle osób korzysta z usług internetowych bukma-
cherów zarejestrowanych na Cyprze, Gibraltarze i w kilku innych państwach. 

Skąd te ustalenia? Kapica zasłania się tajemnicą, ponieważ namierzenie internetowych graczy to
efekt działań operacyjnych. Wiadomo jednak, że szef celników mógł osiągnąć sukces dzięki współ-
pracy z bankami lub też z firmami pośredniczącymi w przekazywaniu pieniężnych wygranych po-
między polskimi bankami a zagranicznymi serwisami. Jeśli to polskie banki umożliwiły Kapicy mo-
nitorowanie kont ludzi, z których większość grę w Internecie traktuje jak swego rodzaju hobby, a nie
sposób na życie, pachnie skandalem na wielką skalę. Rozumiem, że służby mogą uzyskać dostęp do
rachunków bankowych osób podejrzanych o dokonywanie poważnych przestępstw – gangsterów, ma-
fiosów, handlarzy narkotykami, właścicieli firm piorących brudne pieniądze i innej szumowiny, ale
monitorowanie rachunków bankowych ludzi, którzy zakładają się w Internecie za kilka, kilkanaście
czy kilkadziesiąt euro, to po prostu wynaturzenie. O tym, jak grube są ryby namierzone przez ludzi
Kapicy najlepiej świadczy wysokość wygranych – średnio nieco ponad 1500 zł. Śmiech na sali. 

Bezprawne gmeranie przez SC w zasobach bankowych Polaków jest pokłosiem fatalnej, najbar-
dziej restrykcyjnej w skali całej Europy tzw. ustawy hazardowej z 2009 roku, którą na fali pamięt-
nej sejmowej sraczki wywołanej przez Mira, Zbycha i Rycha, upichcili w zaledwie w trzy dni i prze-
głosowali posłowie koalicji PO-PSL. Wylano dziecko z kąpielą uchwalając ustawę - gniota naszpi-
kowaną setkami zakazów. Ustawa zakazuje na przykład gry w pokera, nawet wtedy, gdy gra nie to-
czy się o pieniądze! Smaczku dodaje fakt, że mistrzem świata w pokerze jest... Polak. Legislacyjny

gniot zakazuje również operatorom zakładów wzajem-
nych, legalnie działającym na terenie Polski, prowadze-
nia działań reklamowych, co jest ewenementem w skali
świata. Ułomny akt prawny nakłada na naszych operato-
rów jeden z najwyższych podatków od zakładów wzajem-
nych – 12 proc. od uzyskiwanego obrotu. W krajach takich
jak Chorwacja, Bułgaria czy Rumunia podatek z tego ty-

tułu wynosi 5 proc. Wielka Brytania poszła jeszcze dalej. Wprowadzono tam 15-procentowy poda-
tek od zakładów wzajemnych, ale nie od obrotu, tylko od zysku.

Odpowiedź rynku na ustawę z 2009 r. była zgodna z oczekiwaniami każdego rozsądnie myślą-
cego człowieka. Natychmiast powstała szara strefa. Z szacunków firmy analitycznej Roland Berger
wynika, że aż 91 proc. udziałów w polskim rynku zakładów bukmacherskich należy do nielegalnych
serwisów internetowych. Cały rynek wart jest ponad 5 mld zł, z czego tylko 400 mln to obrót legal-
ny. Z danych MF wynika, że w zeszłym roku legalni bukmacherzy zapłacili ledwie 100 mln zł po-
datków. Polakom nie opłaca się grać u obciążonych wysokim podatkiem polskich operatorów, więc
obstawiają na potęgę u zagranicznych, dając zarabiać firmom bukmacherskim zarejestrowanym m.
in. na Malcie i na Gibraltarze. Przez głupotę i brak wyobraźni naszych parlamentarzystów budżet
państwa traci rocznie od 1,3 do 1,7 mld zł. 

Podstawowym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu szarej strefy są nadmierny fiskalizm i za-
kazy. Przekonali się o tym m. in. Amerykanie wprowadzając swego czasu prohibicję. Sposoby na
wyjście z szarej strefy to maksymalne uproszczenie systemu podatkowego oraz znoszenie nieżycio-
wych zakazów przynoszących budżetowi ewidentne straty. Zamiast zakazywać i karać weźcie się
panie i panowie posłowie za nowelizację ustawy hazardowej, aby: primo – zapanowała nad rozgar-
diaszem i ukróciła dominację zagranicznych operatorów; secundo – uniemożliwiła dostęp do gier
hazardowych młodzieży; tertio – zaczęła przynosić państwu zyski, tak jak przynosi krajom w całej
UE, w Azji, USA i Australii. 

Nie macie pomysłu jak to zrobić? Skopiujcie po prostu francuską lub szwedzką ustawę hazardo-
wą. Zaprawdę, powiadam wam, że nie ma nic złego w czerpaniu dobrych wzorców od innych. We
Francji monopol na zawieranie zakładów wzajemnych totalizatora ma państwo, dzięki czemu tyl-
ko koński totalizator przynosi francuskiemu fiskusowi miliard euro rocznie z tytułu podatków. W
Polsce aż prosi się o takie samo rozwiązanie. Monopol na zawieranie zakładów wzajemnych tota-
lizatora powinna mieć państwowa spółka Totalizator Sportowy, która jest m. in. organizatorem go-
nitw na Służewcu. 

Czy posłów koalicji PO – PSL stać na tak mądry ruch? Nie sądzę. Patrzę na tych politycznych ob-
łudników i ulewa mi się. Przed wyborami wielce wpływowy w PSL marszałek Struzik umizguje się
do ludu obiecując z ekranu: jak zlikwidujemy „janosikowe”, to wtedy... A ja pytam: siedem lat wa-
szego współrządzenia państwem to zbyt mało czasu na likwidację „janosikowego”? Wiceszefowa PO
Hanna Gronkiewicz-Waltz przed każdymi wyborami boleje nad brakiem ustawy reprywatyzacyjnej.
A ja pytam: siedem lat rządzenia państwem to zbyt mało czasu na uchwalenie takiej ustawy?

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Ryzykowne zagrania ministra

„W zeszłym roku le-
galni bukmacherzy
zapłacili ledwie 100
mln zł podatków”

8 lat temu, w listopadzie 2006 roku, napisałem przed wyborami tekst będący parafrazą piosen-
ki The Last Waltz zespołu Les Reed. Dziś jest nadal aktualny z drobną zmianą: wówczas kontrkan-
dydatem Hanny Gronkiewicz Waltz był Kazio Marcinkiewicz, dziś są m. in. Jacek Sasin i Piotr 
Guział.

THE LAST WALTZ
((nnaa mmeellooddiięę BBaarrrryy MMaassoonnaa zz zzeessppoołłuu LLeess RReeeedd,, 11996677))

Wszystko się wyjaśni już za kilka dni.
Są wybory, więc się rusz! Weź udział w nich!

Choć rozterki mamy te i niezły zgryz,
Kto ma rządzić? SLD, PO czy PIS?

Dlatego... ostatni raz
Pomyśl, gdy kochasz Warszawę:

Lepsza Gronkiewicz-Waltz,
Czy wolisz Jacka z Guziałem?

Nie narzekaj na swój los i nie bądź zły.
Decyduje każdy głos, a może ty?

Kto jest cacy a kto be lub mniejsze zło?
Kto ma rządzić? SLD, PIS czy PO?

Dlatego... ostatni raz
Przemyśl dokładnie tę sprawę:

Lepsza Gronkiewicz-Waltz,
Czy wolisz Jacka z Guziałem?

Jeszcze jeden raz zapytajmy wraz:
Jaki los zgotujemy Warszawie?

Wybierz dobrze, by nie dręczył cię kac...
Jacek? Piotrek? czy znów Gronkiewicz-Waltz?

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

Wybory samorządowe 2014

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piórem Derkacza

Koń jaki jest, każdy widzi
Mieliśmy już w historii konflikt krakowiaków i górali. Teraz mamy spór ekologów z góralami.

Wszystko poszło o wyzysk konia przez człowieka zwanego fiakrem. Profesor X obliczył, że konie
ciągnąc fasiąg z dwunastoma turystami, przekraczają o 920 kg dopuszczalny ładunek. Wycho-
dzi na to, że jedynym ciężarem, jaki dwa konie mogą wozić pod Morskie Oko, jest pusty wóz z
fiakrem na koźle. Dobrze, że ekologów nie było w bitwie pod Grunwaldem. Tam koń dźwigał ry-
cerza w pełnym rynsztunku i na dodatek biegał galopem. Jak dowodzi historia, koń nie takie rze-
czy widział, nie takie próby wytrzymał i z nie z takich rzeczy rżał. J e r z y  D e r k a c z
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A utorka książki nominowanej w tym roku do literackiej nagrody Nike, Pa-
trycja Pustkowiak mówi: „Moim patriotyzmem jest spokojna zażyłość z
Polską odbywająca się na prawach partnerskich: lubię cię, ale wytykam

ci wady”. 
Ładne to. Ciepłe. Bliskie pewnej części i mojej postawy, choć też współcześnie

egoistyczne. Ufam, że to tylko jeden z wielu pierwiastków emocjonalnego i umysłowego związku
autorki „Nocnych zwierząt” z Ojczyzną. To ten pierwiastek patriotyzmu, który upoważnia, właśnie
z uwagi na owo „lubię cię” a także z uwagi na „pewną zażyłość” do sprzeciwu wobec tego, co, mo-
im zdaniem, Ojczyźnie nie służy, lub nawet szkodzi. 

Emocje, nawet najwznioślejsze, ważone powinny być rozumem. Naszemu pokoleniu zdarzyło się
odzyskać to, co dla wcześniejszych pokoleń było sennym tylko marzeniem: niepodległość, wolność,
samorządność. Udało się to nie tylko dlatego (a nawet nie dlatego), że mieliśmy dobre emocje, że
nasze wartości sprostały próbie opresji, że pozostaliśmy wierni historycznemu przekazowi i kultu-
rze, lecz dlatego, że zachowaliśmy się rozumnie. Zdarzyły się, to prawda, tak przyjazne nam, że aż
cudowne w swej treści okoliczności zewnętrzne. W ostatniej ćwierci dwudziestego wieku Bóg aż
przesadnie faworyzował Polaków. Nie zmarnowaliśmy jednak tych nadzwyczajnie korzystnych oko-
liczności. Postępując twardo jak idzie o zasady, potrafiliśmy być elastyczni. Rozepchnęliśmy grani-
ce możliwego do końca. I udało się nam ich nie przekroczyć. Co nawet ważniejsze od ich rozepchnię-
cia. Klęskę od zwycięstwa w historycznych momentach dzieli często włos. 

Podkreślam rolę rozumu, bo to właśnie deficyt rozumu, deficyt roztropności, deficyt oświe-
conego umiarkowania a nie deficyt dobrych emocji sprawiał do tej pory, że nasze aspiracje przez
wieku całe nie znajdywały satysfakcji. Teraz mamy warunki. Od nas już tylko zależy, jak z nich
korzystamy.

„Wytykam ci wady”. Bez krytycznej postawy nie ma postępu. Nie ma nawet stabilizacji. Świat się
zmienia, okoliczności i warunki się zmieniają. Jeśli chcemy cieszyć się coraz lepszą pozycją pośród

narodów Europy też musimy się zmieniać.
Potrzeba krytycznego odnoszenia się do teraź-
niejszości jest oczywista. Byle z miłością a nie
z nienawiścią. Z troską a nie satysfakcją. 

Ale też i „lubię cię”. Ja wierzę, że „lubię
cię” jest poetyckim synonimem „mam obowią-

zek”. I, że „mam obowiązek”, kiedy konfliktuje się z „wytykam ci wady” – jest przesłanką silniejszą
naszych postaw.

Zaskoczę Was, i narażę się, przykładem. Dominuje dzisiaj w publicznej debacie o współczesnej emi-
gracji „za chlebem” (ja uważam, iż po prostu za lepszym życiem) pretensja do Polski (polskiej poli-
tyki), że „musimy” emigrować. Po pierwsze nikt nie musi. Ma prawo. Chce. Tak wybiera. Nie widzi
innej opcji. Powinien z uwagi na to i owo. To jednak jest kwestia wyboru. Nie jestem aż tak naiwny,
by powiedzieć, iż Polska, przy jakimś większym wysiłku temu akurat konkretnemu jednostkowemu
emigrantowi mogłaby zapewnić porównywalną egzystencję. Przeciwnie. Uważam, iż przy otwartych
granicach i wobec młodych, Polska długo jeszcze nie zapewni lepszych warunków życia. Twierdzę
jednak, że jeśli ktoś uważa, że to zła polityka sprawia, że emigruje, to jego przywołanie Ojczyzny, swe-
go patriotyzmu i jednoczesna niechęć, czasem i nienawiść do polityki nie jest na miejscu. 

Co człowieku zrobiłeś, aby ta polska polityka była lepsza? Jeśli odpowiesz, iż polityka się alienuje
i że nie pozwala ci na właściwy na nią wpływ, to rozszerzę swoje pytanie: co więc zrobiłeś dla zmia-
ny, by się polska polityka nie alienowała? Ktoś cię trzyma za ręce? Czy byłeś skłonny czymkolwiek w
swoim życiu zapłacić, aby było lepiej? Czy tylko żądasz? Czy odpowiadasz za swój głos oddawany w
wyborach? Czy analizujesz postępowanie tych, na których głosowałeś, albo przeciwko którym kiedyś
byłeś? Czy rozwijasz swoją wiedzę, która pomocna byłaby ci dla dobrego wyboru? Czy zdajesz sobie
sprawę, że w demokracji trzeba walczyć o większość? Czy coś zrobiłeś, by powstała lepsza większość?
Czy chociaż zastanawiałeś się nad tym? Czy byłeś cierpliwy w swoim wysiłku zmiany na lepsze? Hej-
towanie, któremu nie towarzyszy własna ofiara (przynajmniej ofiara czasu) to postawa niewolnika.

Wielu z nas, działaczy demokratycznej opozycji, miało propozycje emigracji w nieporównanie
gorszych osobistych warunkach i perspektywach tu w ówczesnej Polsce i z niezrównanie lepszą niż
dzisiejsi emigranci perspektywą ułożenia sobie życia poza Polską. Wielu z tej propozycji nie skorzy-
stało. I dzisiaj, mimo, że część z nas nie odnajduje wystarczającej satysfakcji z kształtu polskiej de-
mokracji, jesteśmy. To nasz kraj. Nasze państwo. Nie tylko w tym, co dobre. Nawet gdy jest nam na-
prawdę ciężko cieszymy się, że jesteśmy niepodlegli. Od naszego państwa wymagam, żeby przy-
najmniej ochroniło nas, ludzi którzy dali i dają świadectwo emocjom i rozumowi, które pomogły
tę polska niepodległość odzyskać przed tymi, którzy ten niepodległy, wolny i demokratyczny kraj
podpalają swą nienawiścią, a czasem i zapałkami. Tym bardziej, że podpalaczy jest garstka. Dlacze-
go więc mają tyle swobody w podpalaniu, kiedy żadnej zasługi dla budowania?

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

Niepodległość

„Hejtowanie, któremu nie
towarzyszy własna ofiara
to postawa niewolnika”

Minione dni przyniosły dwa motoryzacyjne wydarzenia, które
zwróciły moją uwagę. Pierwsze z nich, to wyjątkowe dni otwarte
w salonach Opla, z okazji 50-lecia centrum projektowego tej
marki oraz absolutną perłę dla koneserów, możliwość zobacze-
nia odrestaurowanego Cadillaca marszałka Piłsudskiego z roku
1934. W dzisiejszym felietonie słów kilka o tym drugim wydarze-
niu, jeszcze w duchu święta niepodległości.

Nie liczyłem na możliwość obejrzenie tego wyjątkowego pojazdu podczas ob-
chodów Narodowego Święta Niepodległości, tak więc wybrałem się pod Pałac Prezydencki w
ostatnią niedzielę, gdzie pojazd marszałka miał być prezentowany. Zbliżenie się do samocho-
du i w tym dniu okazało się nie lada wyzwaniem. Limuzyna prezentowana była na dziedziń-
cu pałacu, dostępna jedynie jako „wisienka na torcie”, dla wszystkich tych, którzy zwiedzili wcze-
śniej pałac. Mnie tym razem zależało jedynie na obejrzeniu wyjątkowego, historycznego po-
jazdu, tak więc odpuściłem sobie stanie w długiej kolejce oczekujących na wycieczkę po pała-
cu, i chcąc nie chcąc, wybrałem spacer po starówce. 

To wyjątkowe, reprezentacyjne auto trafiło do Polski na początku 1935 roku. Ważąca ponad
trzy tony, blisko sześciometrowa limuzyna, została, specjalnie dla schorowanego już wówczas
wodza, podwyższona i ma blisko dwa metry wysokości! Chodziło o to, by Piłsudski mógł wsia-
dać do pojazdu bez pochylania głowy. To jedyne takie auto w Polsce i na świecie. Pierwotnie Ca-
dillac Fleetwood Special 355D wyprodukowany został w USA w roku 1934 i drogą morska tra-
fił do Europy. Jak podają źródła, Piłsudski po raz pierwszy miał okazję zobaczyć pojazd najpraw-
dopodobniej na przełomie lutego i marca 1935 roku. Nie przypadł mu on jednak do gustu i po-
noć miał od razu stwierdzić, że zakupiono mu trumnę... Nie do końca wiadomo, czy i ew. ile ra-
zy marszałek miał okazje używać ten piękny samochód. Wiadomo zaś z pewnością, że po śmier-
ci Piłsudskiego, z limuzyny korzystała jego żona. W latach 1935-37 na polowania w Puszczy Bia-
łowieskiej wożony był nim Hermann Goering. W tym okresie, Cadillac służył również marszał-
kowi Rydzowi-Śmigłemu, z którym na początku II wojny światowej trafił do Rumunii.

Limuzyna wróciła do Polski na przełomie 1946 i 1947 roku i trafiła do Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Publicznego. We wrześniu 1965 roku Cadillac przeszedł na emeryturę i został wpi-
sany do księgi inwentarzowej Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej w Warsza-
wie. Po wycofaniu z użytku, zapomniany pojazd niszczał. Wyposażenie było sukcesywnie roz-
kradane, a silnik zaginął. Sama karoseria była wielokrotnie ostrzelana przez funkcjonariuszy
UB, którzy w ten sposób weryfikowali jej kuloodporność.

Przetarg na rekonstrukcję Cadillaca wygrała poznańska firma Classic Cars. Sponsorem ca-
łego przedsięwzięcia została Fundacja PZU. Prace przy renowacji auta trwały od marca 2013
roku do października 2014 roku. To wyjątkowy krótki czas, w którym udało się przywrócić au-
tu pierwotną świetność. Niezbędne do renowacji części zamienne, trafiły do Poznania z USA,
wraz z zabytkowym pojazdem tego samego typu, który posłużył jako „dawca” niezbędnych pod-
zespołów.

Szczęściem w życiu Cadillaca marszałka Piłsudskiego był fakt, iż dużo czasu spędził on w róż-
nych garażach. Stalowa część konstrukcji zachowała się całkiem dobrze, gorzej było jednak z
wnętrzem, którego drewniany szkielet mocno zbutwiał. Założeniem rekonstrukcji było dopro-
wadzenie pojazdu do stanu pierwotnego, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w jego wy-
glądzie i wyposażeniu. Jedyną różnicą, na pamiątkę „okresu UB”, miało być pozostawienie dwóch
przestrzelonych szyb.

Liczący obecnie 80 lat, opancerzony pojazd, wyposażono ponownie w benzynowy, 6-litro-
wy silnik V8 o mocy 130 KM, pochodzący z samochodu „dawcy”. Pojazd może rozpędzać się
do prędkości 100 km/h, paląc przy tym ok. 30 litrów na 100 km. We wnętrzu Cadillaca podró-
żować może siedem osób. Sprowadzone dla marszałka auto kosztowało w roku 1934 ok. 70
tys. ówczesnych zł, co stanowiło równowartość kilkunastu samochodów osobowych.

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Kancelarią Prezydenta, NOT i Fundacją PZU, auto za-
gości na stałe przed Pałacem Prezydenckim, gdzie będzie prezentowane w szklanym garażu.
Uświetniać będzie również obchody wybranych świąt narodowych.

M O T O W O J
m o t o @ p a s s a . w a w . p l

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Z historią w tle...

Cadillac 355D

UUrrssyynnoowwsskkii KKlluubb TTuurryyssttyykkii RRoowweerroowweejj PPTTTTKK „„VVaaggaabbuunndduuss”” 
WWyycciieecczzkkii rroowweerroowwee::

NNiieeddzziieellaa 1166..1111..22001144 ((ZZ MMooddlliinnaa pprrzzeezz PPuusszzcczzęę KKaammppiinnoosskkąą))
Wycieczka z Modlina do Warszawy przez Puszczę Kampinoską: 
Twierdza Modlin - Kazuń - Sady-Teofile- Wilkowska Droga -Stara Dąbrowa (sklep) -Adamówek

- Palmiry - Sieraków- Metro „Młociny” (70 km drogami leśnymi i asfaltowymi).
Wyjazd poc. KM 904 (kierunek Ciechanów) z W-wy Zach. (peron 8) o 08.46, z W-wy Gdańskiej

o 09.00, W-wy ZOO o 09.03, W-wy Praga o 09.07. Przyjazd do Modlina o 09.40. Zbiórka na stacji
PKP Modlin po przyjeździe pociągu. UWAGA: ze względu na krótki dzień należy wziąć ze sobą oświe-
tlenie roweru i elementy odblaskowe.

Prowadzą: Iwona Zdonek (e-mail: info-data@tlen.pl) i Roman Bittner(e-mail: rbittner@interia.pl).
Szczegółowe informacje o wycieczkach znajdują się na stronie internetowej http://vagabun-

dus.na7.pl. Tam można się także zapoznać z kalendarzem imprez i warunkami uczestnictwa oraz
obejrzeć zdjęcia z wycieczek klubowych.

UUWWAAGGAA:: ze względu na wczesny zmrok uczestnicy wycieczek powinni być wyposażeni w oświe-
tlenie rowerowe i elementy odblaskowe!

Warszawa zapewnia wyborcom z niepełnosprawnością ruchową bezpłatny transport do lokalu ob-
wodowej komisji wyborczej w dniu 16 listopada 2014 roku. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są te-
lefonicznie.  Urząd m. st. Warszawy – jak zwykle podczas wyborów – zapewnia osobom niepełnospraw-
nym ruchowo bezpłatny transport specjalistyczny od miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego
miejsca), do lokalu wyborczego i z powrotem. Osoby niepełnosprawne, które głosują w lokalu dosto-
sowanym do ich potrzeb, a nie mają możliwości dojazdu, mogą liczyć na pomoc miasta. Urząd zapew-
nia specjalistyczny transport realizowany w systemie „od drzwi do drzwi”, czyli osoba niepełno-
sprawna objęta jest usługą od drzwi mieszkania, do lokalu wyborczego i z powrotem. 

Zamówienia przyjmowane są codziennie (od poniedziałku do soboty) w godz. 8.00-16.00 pod nr te-
lefonu 22 870-08-08. Osoby dzwoniące po godzinie 16.00 proszone są o nagranie na automatycznej se-
kretarce informacji pozwalających skontaktować się z nimi w dniu następnym. u m . w a r s z a w a . p l

Transport dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową
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ATRAKCYJNA POŻYCZKA 
od 200 zł do 25 tys. 

Tel. 660-411-294

DLA PRACUJĄCEGO i dla
emeryta, prosta pożyczka do

25 tys. Tel. 660-411-294

DO 4000 zł na oświadczenie,
szybko i bezpiecznie. 

Tel. 660-411-294

KREDYTY, trudne i prywatne,
22 620-50-48

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

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD, dojazd, 

609-155-327

KUPIĘ 1-,2-pokojowe, 
724-09-09-58

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

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

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA, FIZYKA,
matury, gimnazjalne, 605-783-233

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

NIEMIECKI, 698-012-966

WYCENA
nieruchomości
502-282-214

FIRMA z Piaseczna k/Warszawy
zatrudni DOŚWIADCZONYCH
OPERATORÓW TOKAREK CNC,
tel. 668-128-571, 604-220-442,
mail: e.jaworska@sertapolska.pl

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

ZATRUDNIMY do pracy:
magazyniera, kuriera-konsultanta
i doradcę klienta. Możliwość
zakwaterowania. Wypłaty
codziennie od 80 zł. Prosimy o
kontakt od 9-18, od pn - sb pod
numer: 729-530-762,
(Opieńskiego 1, Ursus, Warszawa)

ANTENY, 603-375-875

AntenyTV 
509-610-850

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE poddaszy -

solidnie, 501-624-562
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
ELEWACJE, remonty, dachy,

602-238-620
GLAZURA, gładź, panele,

malowanie, inne, 502-029-391
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, FLYCOM, 

Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

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

MALOWANIE, 604-970-028
MALOWANIE, gipsy, glazura,

terakota, spawanie łukiem
elektrycznym, 783-878-284

MALOWANIE,tapetowanie,
603-183-405

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

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65
501-156-079

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

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

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

A STOLARSKIE, 
szafy i naprawy, 606-126-099

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

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

TYNKI gipsowe, cementowo-
wapienne, 511-529-965,
www.budax,pl

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

WYCINKA drzew, pielęgnacja
żywopłotów, prace porządkowe,
604-401-161

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

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

TTylkylk o dla miso dla mis trtr zózó ww
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje TTeerreessaa PPoollaakk
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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
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Co i kto

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

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

CCzzwwaarrtteekk,, 1133 lliissttooppaaddaa,,
2200..3300:: spektakl teatralny mło-
dzieży licealnej p.t. „Kto?”. Sce-
nariusz i reżyseria: Iga Dzięgie-
lewska. Wstęp wolny

SSoobboottaa,, 1155 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu zaprasza na
pokaz „Zaduszki Dokumentali-
stów”. W programie filmy: „Hi-
milsbach. Prawdy, bujdy, czar-
ne dziury” (Polska 2002, reż.
Stanisław Manturzewski – zm.
2014, Małgorzata Łupina), „Mia-
sto bez Boga” (Polska 2009, reż.
Grzegorz Eberhardt – zm. 2014,
Jacek Petrycki). Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1166 lliissttooppaaddaa,, 1166..0000::
Popołudnie Muzyczne z cyklu
„Tam gdzie gra muzyka”. Koncert
dla młodych słuchaczy p.n.
„Dziewczynka z zapałkami – zaba-
wa z muzyką i obrazem”. W pro-
gramie warsztaty: nauka grania
muzyki na żywo do filmu nieme-
go. Wyk. Joanna Zielecka (flety),
Olga Kunicka (skrzypce), Walde-
mar Rychły (z kwartetu „JORGI”
– skrzypce). Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1166 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000::
seans filmowy z cyklu „W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim”. W programie melodramat
„Wrzos” (Polska 1938, reż. Ju-
liusz Gardan). Słowo wstępne:
red. Stanisław Janicki. Wstęp
wolny.*

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa obrazów i zdjęć
z festiwalu Ursynowski Czas z
Twórczością Amatorską
„UCZTA”. Wstęp wolny

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii:

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

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

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
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W Galerii „U” Domu Kultury
Stokłosy do 27 listopada trwa
wystawa malarstwa Małgorza-
ty Kapłan „Za słońcem”.Godziny
otwarcia 12-18 codziennie z wy-
jątkiem środy. Wystawa sfinan-
sowana ze środków Dzielnicy
m.st. Ursynów. 

Zajęcia teatralne do nowo
tworzonej grupy w poniedziałki
o godzinie 16.00 zapraszamy
dzieci w wieku 7 lat. Tel. 855 35
17, zajęcia bezpłatne. 

Zapisy na zajęcia cykliczne z
technik tańca współczesnego
oraz metod teatralno-ruchowych
w grupie Teatr Tańca dla osób
powyżej 15 roku życia. Zajęcia
będą odbywać się w środy i piąt-
ki w godzinach 19-20 lub 20-21.
Miesięczny koszt zajęć 150 zł.
Spotkania prowadzone przez
choreografki Katarzynę Warow-
ną i Sarę Bocheńską. 

Bezpłatne korepetycje z języ-
ka polskiego z zakresu szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz
liceum. Udzieli magister Filolo-
gi Polskiej, wieloletnia nauczy-
cielka liceów warszawskich.
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1144 ii 1155 lliissttooppaaddaa ((ppiiąątteekk ii ssoo-
bboottaa)) 1177,,0000-2211,,0000 – ćwiczenia i
konsultacje z muzykami: Zbi-
gniew Bieniak (wokal), Piotr Ba-

jus (gitara elektryczna), Andrzej
„Pierwiastek” Potęga (gitara ba-
sowa), Dariusz „Wodzu” Hen-
czel (perkusja).

Spotkania bezpłatne, zapisy
w DK Imielin, info: Małgorzata
Wiercińska 504 703 087.

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

1166 ((nniieeddzziieellaa)),, gg.. 1122..0000 – Kon-
cert z cyklu Bliżej klasyki dla
dzieci Przygody Małego Baloni-
ka. Wstęp wolny 

1166 ((nniieeddzziieellaa)),, 1177((ppoonniieeddzziiaa-
łłeekk)) gg.. 1199..0000 – Spektakl teatral-
ny Teatr Kontrapunkt Przy
drzwiach zamkniętych – Jean
Paul Sartre. Wstęp wolny 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
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1133..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu „Wczesnonowożytne im-
peria kolonialne: powstanie, roz-
kwit, upadek” pt.: „Odkrycia i
podboje hiszpańskie w XVI wie-
ku”.

1188..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Andrzejem Kochanowskim w
cyklu „Warszawska rzeźba po-
mnikowa” pt.: „Pisarze, poeci:
Adam Mickiewicz, Bolesław
Prus, Juliusz Słowacki...”.

2200..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu Wieczorów Czwartko-
wych z prof. Izabelą Rusinową
pt.: „Adam Jerzy Czartoryski –
Julian Ursyn Niemcewicz”.

2255..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Świat 

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

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania
Tylko do 14 listopada wyborcy przebywający czasowo na terenie m.st. Warszawy mogą złożyć

wniosek o dopisanie do spisu wyborców m.st. Warszawy. 
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóź-

niej w 2. dniu przed dniem wyborów. Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek,
zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Informacje o organizacji wyborów samorządowych na terenie Warszawy dostępne są pod ad-
resem https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/wybory/default.htm
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