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Kuria może wybrać
Kościół pod Kopą Cwila nie musi budzić sporów
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G dyby nie to, żem w swoim krótkim życiu napo-
tkał dużo więcej duszpasterzy z prawdziwego
zdarzenia niż klechów, przyszłoby mi dziś zwąt-

pić w rzetelność kapłańskiej posługi niemałej rzeszy
ludzi Kościoła, którzy odsłaniają nagle swoje faryze-
uszowskie oblicze. Kościół powinien być z ludźmi i dla
ludzi. Nie może być episkopat gronem zadufanych w so-
bie pyszałków, usiłujących terroryzować bliźnich bez su-
tann, traktując ich niczym istoty niższego rzędu.

N ie ma istot nieomylnych na tym padole, więc
gdy wspomni się na przykład, że obecny pa-
pież Benedykt XVI obstawał jeszcze kilkana-

ście lat temu za potępieniem Galileusza, to nawet
najkorniejsze owieczki nie wiedziały – śmiać się czy
płakać, bo podważanie w dzisiejszej dobie koperni-
kańskiego oglądu świata wydaje się intelektualnym
samobójstwem. Dobrze, że Jan Paweł II – dwa lata po
niefortunnej wypowiedzi późniejszego Benedykta,
a ówczesnego Josepha (Ratzingera) – ogłosił urbi et
orbi, że Galileusz jest okay. 

J ana Pawła II ceniłem i będę cenić zawsze nie tyl-
ko ze względu na odwołanie kompromitującej
Kościół dyskwalifikacji pana G., a Josephowi-

-Benedyktowi – jak nie dowierzałem, tak nie dowie-
rzam. Bo z ust kogoś mieniącego się Ojcem Świętym
nie mam ochoty słuchać głupstw, tak jak nikt nie
namówi mnie, bym szanował pijaków w biskupich
szatach, szarżujących za kierownicą, gdy są na po-
dwójnym gazie – jak Andrzej Śliwiński. Wspomi-
nam – nie bez zażenowania – o tych kościelnych
grzesznikach, bo w tym numerze powracamy do
znanego już w całym kraju tematu: czy pod ursynow-
ską Kopą Cwila Kuria Metropolitalna Warszawska
powinna wbrew opinii mieszkańców zabudować
gwałtem zielony teren, czy nie powinna, skoro „vox
populi, vox Dei”.

P rzedstawiamy na stronie szóstej kilka w mia-
rę sensownych wariantów lokalizacji kościoła,
który chce wznieść Archidiecezja Warszawska,

wywianowana nadzwyczaj szczodrobliwie ursynow-
skimi dobrami  przez Radę Warszawy. Powtarzamy
po raz już nie wiadomo który, że jeszcze jedna świą-
tynia na Ursynowie Północnym na pewno się przyda,
tylko żeby władze kościelne choć trochę liczyły się z
podstawowymi potrzebami wiernych, nie mówiąc
już o potrzebie ochrony środowiska naturalnego. 

S tokroć gorsza od terroryzmu inwestycyjnego
Kurii wydaje się niechęć do dialogu z mieszkań-
cami, czego wyrazem jest choćby nagłe izolo-

wanie się księży dekanatu ursynowskiego od „Passy”,
bo to jedyna gazeta lokalna, która ma odwagę przed-
stawiania sąsiedzkich opinii, niekoniecznie zgod-
nych z poglądami kościelnych ekonomów. W dysku-
sji nad sporną kwestią wyboru miejsca pod przyszłą
świątynię chcielibyśmy bardzo przedstawić opinię
księży pracujących na Ursynowie. Ci jednak – pozo-
stając w strukturze bezwzględnej podległości wobec
hierarchów – konsekwentnie odmawiają rozmowy z
nami. Rozumiem tych kapłanów, bo po co mają się
narażać, ale taka postawa duchownych oznacza, że
Kościołowi nie odpowiada demokracja. Tym sposo-
bem – zamiast zacieśniać – zrywa się więzi sąsiedz-
kie, jakże pięknie zadzierzgnięte tak niedawno, gdy
ks. prałat Tadeusz Wojdat organizował święto pra-
sy lokalnej. 

T eraz, miast organizować święto, ten i ów hierar-
cha pewnie by nas z chęcią rzucił na stos. Jeste-
śmy do dyspozycji i nawet służymy zapalnicz-

ką, jeśli sam metropolita, ksiądz biskup Kazimierz
Nycz poprosi o ogień. Sądzę jednak, że pierwej zaświ-
ta mu w głowie iskierka mądrości i pójdzie z wiernym
na kompromis. „Zgoda, zgoda, tak jest, zgoda – a Bóg
wtedy rękę poda” – to przesłanie wieszcza polecamy
tym, którzy sami doprowadzili do awantury.

P A S S M I TA

Egzotyczni goście w przedszkolu przy Bażanciej

Nasz człowiek z Konga
Spotkanie z Afryką – to
hasło, pod jakim odbywa-
ło się spotkanie w przed-
szkolu na Zielonym Ursy-
nowie, które miało przy-
bliżyć dzieciom kulturę i
zwyczaje Czarnego Lądu,
pokazać codzienne życie,
obowiązki, troski i marze-
nia małych mieszkańców
Afryki.

Przybyli niezwykli goście –
przedstawiciel ambasady Nige-
rii Ennetuk Usoro z żoną oraz
Sanza Mulangu z Konga.

Dzieci z niezwykłą ciekawo-
ścią wysłuchały opowieści o swo-
ich afrykańskich rówieśnikach.
Spontanicznie reagowały i gło-
śno powtarzały słowa w języku
suahili: dżiambo – dzień dobry;
imiona dzieci – Tumba i Kalala
oraz liczyły od jednego do czte-
rech: modża, bili, tatu, ine. Na-
zwy tych liczb utworzyły słowa
piosenki, którą zaśpiewali wszy-
scy uczestnicy spotkania. Cieka-
wość dzieci wzbudziły koloro-
we, narodowe stroje gości oraz
przyniesione przez nich owoce
podobne do bananów – plante-
ny (nie można ich jeść na suro-
wo). Maluchy zobaczyły też bul-
wę jam, która jest odpowiedni-
kiem naszego ziemniaka (dużo
większa). Mogły spróbować  jam
przyrządzonego przez panią ku-
charkę.

Dzieci poznały godła i flagi
Konga i Nigerii oraz wysłuchały
bajek afrykańskich, czytanych
przez gości, a tłumaczonych
przez Ewę Gąsienicę – dyrektor
przedszkola.

– Jest to przedszkole, które ko-
rzysta z szansy otwarcia się na

świat. Nastawiliśmy się na wy-
chowanie takiego przedszkola-
ka, który w przyszłości poczuje
się nie tylko pełnoprawnym
mieszkańcem Polski,lecz także
Europy i świata. 

Chodzi nam przede wszyst-
kim o to aby dzieci mogły po-
znać obyczaje i kulturę innych
krajów, i żeby mogły sobie
uświadomić, iż niezależnie od
tego gdzie mieszkają, mają po-
dobne zajęcia i zainteresowania,
a przecież wszystkie maluchy lu-
bią śpiewać, tańczyć, rysować i

się bawić – powiedziała pani dy-
rektor.

Spytaliśmy gościa z Konga, jak
to się stało, że znalazł się w Pol-
sce.

– To dość długa historia - od-
parł. – Kiedy Kongo w 1960 roku
uzyskało niepodległość, wielu
ludzi z mojego kraju chciało wy-
jechać za granicę aby się dalej
kształcić. Ponieważ kraje za-
chodnie nie chciały nas przyjąć,
a kraje bloku wschodniego wyra-
ziły taką wolę, trafiłem akurat
do Polski. Już jako chłopiec mia-

łem kontakt z polskimi księżmi,
zostałem ochrzczony, jestem ka-
tolikiem.

–– II ccoo ddaalleejj??
– Przyjechałem do Łodzi,

gdzie w Studium Języka Polskie-
go dla obcokrajowców przez rok
uczyłem się waszego języka. Po-
tem pojechałem do Krakowa,
gdzie ukończyłem Wydział Hi-
storii na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim i tak pozostałem w Pol-
sce, chociaż w Kongo też bywam
od czasu do czasu.

–– IIllee ttoo jjuużż llaatt ww PPoollssccee??

–  Ponad trzydzieści, w mię-
dzyczasie mieszkałem też w
Kongo.

–– JJeesstteeśś wwoolloonnttaarriiuusszzeemm ii
wwssppóółłpprraaccuujjeesszz zz SSaalleezzjjaańńsskkiimm
OOśśrrooddkkiieemm MMiissyyjjnnyymm,, jjaakk ddoo ttee-
ggoo ddoosszzłłoo??

– Dawno temu w Kongo by-
łem harcerzem Don Bosco – za-
łożyciela Zakonu Salezjanów,
spotykaliśmy się z misjonarza-
mi z Polski. Wolontariuszem zo-
stałem, będąc już studentem U.J.
w Krakowie. Miałem niekiedy
spotkania z młodzieżą w szko-
łach, które organizowali księża
salezjanie. Tak się zaprzyjaźnili-
śmy, a podobało mi się to co oni
robią, że postanowiłem z nimi
współpracować. No i stałem się
wolontariuszem.

–– TTwwoojjaa żżoonnaa jjeesstt PPoollkkąą??
– Tak, ale mieszka w Kinsza-

sie, w stolicy Konga, tam mamy
dom i własna szkołę, w której
żona pracuje. W miarę możliwo-
ści staramy się odwiedzać, teraz
żona częściej przyjeżdża do Pol-
ski, bo nasze dzieci tu studiują.

–– CCzzyy mmóówwiiąą ppoo ppoollsskkuu??
– Oczywiście, bardzo dobrze.
–– AA jjaakkąą kkuucchhnniiee pprreeffeerruujjeecciiee??
– Lubimy polską i kongijską.
–– AA ccoo zz ppoottrraaww ppoollsskkiicchh nnaajj-

bbaarrddzziieejj ccii ssmmaakkuujjee??
– Bigos i gołąbki.
–– CCzzyymm zzaajjmmuujjeesszz ssiięę zzaawwoo-

ddoowwoo??
– Pracuję w szkole, jestem na-

uczycielem. Wkrótce też uzy-
skam tytuł doktora na Uniwersy-
tecie Warszawskim, na Wydzia-
le Geografii i Studiów Regional-
nych.

R o z m a w i a ł a  
B o ż e n a  W a s i u c i o n e k
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Otwarcie muzeum w SGGW

Przybyli pionierzy

Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego doczekała
się swojego własnego Mu-
zeum.

W budynku Biblioteki Głów-
nej im. Władysława Grabskiego
28 stycznia odbyło się uroczyste
otwarcie tej oczekiwanej przez
wszystkich placówki. Gości po-
witał jak zwykle serdecznie i cie-
pło rektor - prof. dr hab. Tomasz
Borecki. Pojawili się również: mi-
nister, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Ochrony Środowiska
Janusz Zalewski – leśnik, absol-
went SGGW, praprawnuk Benia-
mina Flatta; Marta Leliwa Kopi-
styńska, obecnie 101-letnia ab-
solwentka uczelni z 1932 roku;
znany radiowiec Andrzej Zalew-
ski, jeden z pionierów, który roz-
począł studia na SGGW tuż po
wojnie w 1945 roku; Michał
Fogg – wnuk Mieczysława Fog-
ga, który pierwszy koncert w po-
wojennej Warszawie dał w 1945
roku w auli SGGW przy ulicy Ra-
kowieckiej. 

Na uroczystość przybyli rów-
nież rektorzy innych uczelni,

profesorowie, studenci, przyja-
ciele uczelni. Kustosz Muzeum
Karolina Grobelska podziękowa-
ła wszystkim, którzy współpra-
cowali z nią podczas opracowy-
wania koncepcji muzeum.
Ksiądz Adam Zelga poświęcił
muzeum i obficie pokropił sa-
mego rektora. 

Wstęgę przecinało kilku zna-
mienitych gości, a ceremonię za-
kończył sam rektor uroczystym
„ciach!”.

Pierwsza ekspozycja została
zatytułowana „Z Marymontu na
Ursynów”. Dzieje uczelni ilustru-
ją stare fotografie, szkice i doku-
menty. Wśród eksponatów znaj-
dują się listy, pisma studentów
do profesorów, stare indeksy, po-
moce naukowe, a także meble z
gabinetu pierwszego powojen-
nego rektora Franciszka Staffa.
Specjalnym eksponatem jest po-
chodzący z 1816 roku rękopis –
Dziennik Podróży z Kalisza do
Szwajcarii Beniamina Flatta. Po-
chodzi on ze zbiorów obecnego
wiceministra Janusza Zalewskie-
go, który na prośbę samego rek-

tora przeczytał fragmenty ręko-
pisów.

Beniamin Flatt był pierwszym
dyrektorem Instytutu Agrono-
micznego w Warszawie, od któ-
rego początki wzięła Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskie-
go. W 1916 roku Jerzy Beniamin
Flatt na polecenie Komisji Ob-
rządku Religijnego i Oświecenia
Publicznego, kierowanej przez
Stanisława Staszica, wyjechał do
Szwajcarii, aby tam poznać sys-
tem kształcenia młodzieży dla
potrzeb rolnictwa. Podróż trwa-
ła ponad dwa lata.

Wielu przybyłych gości, szcze-
gólnie starszych absolwentów z
ogromnym sentymentem i
wzruszeniem patrzyło na ten
wspaniały zbiór eksponatów,
który budził ich wspomnienia
sprzed lat.

Muzeum dla szerokiej publicz-
ności czynne jest od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 –
16.00 w Gmachu Biblioteki Głów-
nej SGGW przy ul. Nowoursy-
nowskiej 161 (wejście C I piętro).

B o ż e n a  W a s i u c i o n e k

145. rocznica Powstania Styczniowego

Historia Jana Nepomucena
Rocznica wybuchu Po-
wstania Styczniowego, jak
co roku, obchodzona była
uroczyście w niedzielę 
27 stycznia na Ursynowie.

Pod jedyną, ocalałą w tej czę-
ści Warszawy (pamiątka po po-
wstaniu) figurą św. Jana Nepo-
mucena na skrzyżowaniu ulic
Doliny Służewieckiej i Wałbrzy-
skiej przedstawiciele władz
Dzielnicy Ursynów: przewodni-
czący Rady Dzielnicy – Michał
Matejka, burmistrz Dzielnicy –
Tomasz Mencina oraz proboszcz
parafii pw. św. Katarzyny Józef
Maj złożyli bohaterom kwiaty i
zapalili znicze.

Święty Jan Nepomucen – pa-
tron mostów, przepraw, opiekun
życia rodzinnego, orędownik sła-
wy i honoru, obecnie uznawa-
ny jako patron ratowników, był
według tradycji ludowej świę-
tym, który chronił pola przed su-
szą i powodzią. Dlatego figurkę
św. Nepomucena można spotkać
przy drogach w sąsiedztwie mo-
stów i rzek.

Rzeźba przy ul. Wałbrzyskiej
została ufundowana w 1863 ro-
ku przez ministra Jakóba Pio-
trowskiego dla upamiętnienia
współpracy Służewa z Rządem
Narodowym Romualda Traugut-
ta w czasie Powstania Stycznio-
wego.

W 2004 roku oryginał rzeźby
został przeniesiony na teren po-
bliskiego klasztoru o.o. domini-

kanów, a postawioną kopię
ufundowała dzielnica Ursynów.

Po uroczystościach pod po-
mnikiem została odprawiona
msza w intencji Ojczyzny. Uro-
czystość zakończył występ Ze-

społu Muzyki Dawnej „Concerto
Polacco” pod dyrekcją organisty
i klawesynisty Marka Toporow-
skiego. Zespół wykonał utwory z
XVII i XVIII wieku.

W a b o

Kronika stróżów prawa

Z kanału na świeże powietrze
Około godziny 16 do strażni-

ków patrolujących okolice Wy-
brzeża Puckiego podszedł męż-
czyzna i zawiadomił ich, że w
pobliskim kanale ciepłowniczym
przebywa bezdomna kobieta w
zaawansowanej ciąży. – Zgłasza-
jący dodał, że może ona potrze-
bować pomocy medycznej – re-
lacjonują funkcjonariusze. – Roz-
poczęliśmy poszukiwania kana-
łu i po chwili zlokalizowaliśmy
miejsce przebywania kobiety. W
środku był jeszcze mężczyzna.
Jeden z nas zszedł na dół. Z roz-
mowy z Ewą A., wynikało, że
przebywa w kanale około trzech
miesięcy, sama nie potrafiła
określić, w którym miesiącu cią-
ży się znajduje. Oświadczyła po-
nadto, że żywi się resztkami je-
dzenia dostarczanymi przez
mieszkającego z nią Jana K. Ko-
bieta miała kłopoty z porusza-
niem się, była osłabiona i wy-
cieńczona. Wezwaliśmy na miej-
sce karetkę pogotowia – kończą
relację strażnicy. Wspólnie z za-
łogą pogotowia funkcjonariusze
wyprowadzili Ewę A. z kanału.
Decyzją lekarza kobieta została
przewieziona do szpitala Pra-
skiego. 

„Dziupla” rozbita 

Kryminalni z Mokotowa wpa-
dli na trop dziupli zorganizowa-
nej na jednej z posesji w Otwoc-
ku. Wszystko wskazywało na to,
że właśnie tam przechowywane
są i demontowane pojazdy kra-
dzione na terenie Warszawy.
Funkcjonariusze wraz z krymi-
nalnymi z Otwocka i stołecznymi
wywiadowcami postanowili
sprawdzić tę informację. Kiedy
wkroczyli do znajdujących się
na terenie posesji pomieszczeń
gospodarczych znaleźli skodę,
która dzień wcześniej zniknęła z
parkingu przy Bernardyńskiej na
Mokotowie. W garażu zabezpie-
czono również części i akceso-
ria samochodowe z innych skra-
dzionych pojazdów. 

Zajmujący się kradzieżą, prze-
chowywaniem i rozbieraniem
aut na części właściciele posesji
zostali zatrzymani. Małgorzata
K. (45 lat), Artur K. (23 lata),
Marcin K. (24 lata) i Wiesław K.
(47 lat) trafili na komendę przy
Malczewskiego. Kryminalni
ustalili, że 24-latek ma na swoim
koncie liczne kradzieże i włama-
nia do samochodów. Skradzione
pojazdy trafiały do garażu w
Otwocku, gdzie wraz z Wiesła-
wem K. i Arturem K. odpłatnie
rozbierali je na części. Mężczyź-
ni działali prawdopodobnie na
zlecenie Krzysztofa W. Jego za-
trzymanie jest już tylko kwestią
czasu. 

Kredytowi oszuści 
Mokotowscy policjanci zajmu-

jący się zwalczaniem przestęp-

czości gospodarczej w toku wy-
konywanych czynności opera-
cyjnych wpadli na  trop kolejne-
go nieuczciwego kredytobiorcy.
Tym razem do jednej z placówek
bankowych zgłosił się Mariusz
W. 31- latek składając zaświad-
czenie o zatrudnieniu i zarob-
kach ubiegał się o przyznanie 
27 000 złotych kredytu. Przed-
stawione przez niego dokumen-
ty były jednak sfałszowane. W
rzeczywistości mężczyzna nie
miał z firmą nic wspólnego. 

Mariusz W. wpadł przy Wo-
ronicza. W trakcie przeszukania
jego mieszkania funkcjonariu-
sze zabezpieczyli kilka doku-
mentów kredytowych z różnych
banków. Prawdopodobnie
„przedsiębiorczy” mężczyzna ma
na swoim koncie więcej tego ro-
dzaju przestępstw.

31- latek został zatrzymany, a
następnie przewieziony do ko-
mendy przy Malczewskiego. W
czasie przesłuchania Mariusz W.
przyznał, że od miesiąca jest bez-
robotny. „Lewe” zaświadczenie o
pracy i zarobkach wystawiła mu
właścicielka firmy, w której nig-
dy nie pracował. Jeszcze tego sa-
mego dnia w ręce mokotowskich

policjantów wpadła Irena S. (43
lata). która jak się okazało dała
mężczyźnie aż 5 sfałszowanych
zaświadczeń. 

Wkrótce oboje odpowiedzą za
swoje czyny przed sądem. 

Z promilami za kółkiem 
Do zdarzenia doszło około go-

dziny 11.00 na Ursynowie. Na
alarmowy telefon policji za-
dzwonił zdenerwowany mężczy-
zna. Z jego relacji wynikało, że
kilka minut wcześniej na jednym
z parkingów przy Surowieckiego
kierowca mercedesa cofając
uszkodził zaparkowany obok po-
jazd. Mundurowi natychmiast
udali się pod wskazany adres.
Na miejscu czekał już na nich
poszkodowany właściciel nissa-
na wraz ze sprawcą kolizji. W
trakcie interwencji okazało się,
że 54- letni Zbigniew D. nie po-
winien tego dnia znaleźć się za
kierownicą. Czuć było od niego
silną woń alkoholu. 

Zbigniew D. trafił na komisa-
riat przy Janowskiego. Badanie
alkomatem wykazało u niego
ponad 2,5 promila alkoholu we
krwi. Nieodpowiedzialny kie-
rowca spędził dalszą część dnia
w izbie wytrzeźwień. 

Sprawę prowadzą policjanci
z Ursynowa. Za prowadzenie au-
ta w stanie nietrzeźwości grozi
nawet do 2 lat pozbawienia wol-
ności. 

Podchmielony złodziej 
Policjanci z Ursynowa otrzy-

mali około godziny 15.00 infor-
mację, że w jednym z hipermar-
ketów przy ulicy Puławskiej do-

szło do kradzieży. Funkcjonariu-
sze natychmiast udali się pod
wskazany adres. Na miejscu cze-
kali już na nich pracownicy
ochrony sklepu w towarzystwie
ujętego mężczyzny. Z relacji
zgłaszających wynikało, że kil-
ka minut wcześniej Sławomir B.
został przyłapany na kradzieży.
40- latek usiłował wyjść ze skle-
pu nie płacąc za ukryte pod kurt-
ką artykuły budowlane. Łupem
złodzieja padła szlifierka i dwa
krany. Wartość skradzionego to-
waru to prawie 435 złotych. 

Nieuczciwy klient został za-
trzymany, a następnie przewie-
ziony do komisariatu przy Ja-
nowskiego, gdzie poddano go
badaniu alkomatem. Po chwili
okazało się, że Sławomir B. miał
niespełna promil alkoholu we
krwi. 

40- letni mężczyzna trafił do
policyjnego aresztu. 

Rozbójnicy złapani
Do zdarzenia doszło na jed-

nej z wilanowskich ulic. Około
godziny 21.30 na ulicy Jodłowej
przebywał młody mężczyzna .
W pewnym momencie  37- latka
zaatakowało kilku mężczyzn.
Napastnicy nożem pocięli kurt-
kę ofiary oraz pobili. Następnie
rozbójnicy postanowili okraść
napadniętego mężczyznę. Ich łu-
pem padł telefon komórkowy,
buty oraz niewielka suma pie-
niędzy. Napastnicy ze skradzio-
nymi rzeczami uciekli, a po-
krzywdzony 37- latek o całym
zdarzeniu poinformował wila-
nowskich policjantów. Ci natych-
miast rozpoczęli działania ma-
jące na celu ustalenie i zatrzy-
manie sprawców rozboju.

Już po kilkunastu godzinach
intensywna praca policjantów
przyniosła efekty. Funkcjonariu-
sze ustalili adres, pod którym
miały przebywać osoby zamie-
szane w to przestępstwo. Strzał
okazał się celny. W mieszkaniu
wytypowanym przez wilanow-
skich policjantów przebywali 39-
letni Oskar W., 51- letni Grze-
gorz J. oraz 38- letni Marek A.
Cała trójka została zatrzymana i
trafiła do policyjnej celi. Za roz-
bój zgodnie z kodeksem karnym
grozi nawet do 12 lat pozbawie-
nia wolności.

Agresywny klient 
Wczoraj tuż po godzinie 24.00

policjanci z Ursynowa otrzymali
informację, że właściciel jednej z
restauracji przy Lachmana ma
problem z agresywnym mężczy-
zną. Funkcjonariusze natych-
miast udali się pod wskazany ad-
res. Na miejscu czekał już na nich
zgłaszający. Z jego relacji wynika-
ło, że kilkanaście minut wcze-
śniej podchmielony klient zacze-
piał znajdujące się w lokalu oso-
by rzucając w nie swoją kurtką.
Na nic się zdały prośby persone-
lu, aby awanturnik się uspokoił.
Jedynym wyjściem z sytuacji
okazało się usunięcie go z lokalu. 

To jednak jeszcze bardziej roz-
złościło 31- letniego Aliego B.
Wyrzucony z restauracji męż-
czyzna wybił szybę w drzwiach
wejściowych. Właściciel lokalu
oszacował straty na ponad 300
złotych.

Ali B. został zatrzymany i prze-
wieziony do komisariatu przy
Janowskiego, gdzie poddano go
badaniu alkomatem. Okazało
się, że mężczyzna miał ponad
2,6 promila alkoholu we krwi.

31- latek trafił do izby wy-
trzeźwień. Dziś jego sprawą zaj-
mą się dochodzeniowcy z Ursy-
nowa. e R K a
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Nagrody Polskiego Klubu Biznesu

Polski Klub Biznesu osią-
gnął pełnoletność, istnieje
już 18 lat. Zrzesza firmy i
specjalistów umożliwiając
im wspólna realizację pro-
jektów. Nagrody klubu są
wyrazem koleżeńskiego
uznania.

W Złotej Księdze PKB znajdu-
je się kilkuset laureatów nagród
przedsiębiorczości, firm i pro-
duktów wyróżniających się na
rynku atrakcyjnością ofert lub
jakością produktu.

Międzynarodowe uznanie zy-
skała Honorowa Nagroda „Oskar
Polskiego Klubu Biznesu” przy-
znawana wybitnym osobisto-

ściom życia gospodarczego i po-
litycznego, których działalność
sprzyja polskim interesom.
Otrzymali ją m.in: Zbigniew
Brzeziński, Jerzy Giedroyć, Le-
onid Kuczma, Lech Wałęsa, kar-
dynał Józef Glemp.

Podczas tegorocznej Wielkiej
Gali, która odbyła się 26 stycznia
na Zamku Królewskim z udzia-
łem gości ze świata biznesu, dy-
plomacji, nauki, kultury i me-
diów – nagrody wręczał wice-
minister gospodarki Adam
Szejnfeld.

Tytuły Firma Roku otrzymały
– Grupa Kapitałowa Mlekovita,
za wysoką jakość produktów

mlecznych, grupa ubezpiecze-
niowa Vienna Insurance – za dy-
namiczny rozwój oraz znana tak-
że na Ursynowie budowlana fir-
ma deweloperska J.W. Construc-
tion – za szczególne osiągnięcia
w budownictwie mieszkanio-
wym i efektywny debiut na war-
szawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych w 2007 roku.

Bizneswoman roku została
Anna Maria Podniesińska za
stworzenie 18 lat temu i prowa-
dzenie firm rodzinnych z udzia-
łem kapitału zagranicznego. Bi-
zinesmenem 2007 został An-
drzej Wodzyński prezes Cerami-
ki Tubądzin za stworzenie od

podstaw polskiej firmy ceramicz-
nej o najwyższych europejskich
standardach jakości.

Największe wyróżnienia ka-
pituły – Oskarem Polskiego Biz-
nesu 2007 przyznano prezesowi
Fiat Group Polska – Sergio Mar-
chionne za zasługi dla rozwoju
motoryzacji w Polsce.

W uznaniu wielkich dokonań
i zasług w działalności na rzecz
polskiej racji stanu Oskara Pol-
skiego Biznesu 2007 otrzymał
Władysław Bartoszewski – poli-
tyk, wykładowca historii, pisarz,
publicysta, a obecnie sekretarz
stanu w kancelarii premiera.

W a b oFOT. P.SZ.
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Ponad 8000 osób protestuje przeciwko dyktatowi Kurii Warszawskiej na Ursynowie

Co zrobi Hanna Gronkiewicz-Waltz?

Konflikt pomiędzy mieszkań-
cami osiedli w północnej części
Ursynowa a Kurią Metropolital-
ną Warszawską trwa od 1999
roku, kiedy lokalne media ujaw-
niły, że pod Kopą Cwila ma po-
wstać świątynia i ośrodek dusz-
pasterski. Wkrótce okazało się,
że na mocy decyzji osławionej
Komisji Majątkowej przy
MSWiA, tajnego i niekonstytu-
cyjnego tworu (czytaj felieton
„Gadka Tadka”), Kościół uzyskał
zwrot zabranych po wojnie nie-
ruchomości w rejonie ulic Kano-
nia – Krakowskie Przedmieście.
Ponieważ działki te zostały zabu-
dowane, Kurii wskazano jako
grunty zastępcze 6500m2 przy
Kopie Cwila, ostatnim dużym te-
renie zielonym na Ursynowie,
od lat służącym mieszkańcom
na potrzeby sportu i rekreacji. 

W 1999 roku burmistrz Ursy-
nowa wydał Kurii warunki za-
budowy, a rok później urząd
gminy dokonał podziału terenu,
w wyniku czego wyodrębniono
m.in. trzy działki, które oficjalnie
przekazano Kurii decyzją prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego w
ostatnich dniach jego urzędo-
wania. 

O decyzjach i planach zwią-
zanych z zabudową części Kopy
Cwila suweren na tym terenie,
czyli lud, zawsze dowiadywał się
ostatni. Przede wszystkim z pu-
blikacji w tygodniku „Passa”. To
my jako pierwsi poddaliśmy w
wątpliwość zgodność z prawem
podziału gruntów pod Kopą, do-
konanego przez urząd byłej gmi-
ny Ursynów. Gminni geodeci nie
wytyczyli bowiem drogi dojaz-
dowej do kościelnych działek, co
w myśl zapisów ustawy o gospo-

darce nieruchomościami jest nie-
dopuszczalne. 

Mieszkańcy złożyli w tej spra-
wie donos do prokuratury. Rejo-
nowa działała w sposób tak opie-
szały, że wnioskodawcy zmusze-
ni byli poskarżyć się do okręgo-
wej. W dniu 18 stycznia br. pro-
kurator okręgowy zapoznał się z
aktami sprawy i w trybie nadzo-
ru nakazał podległej mu jedno-
stce „bezzwłocznie zająć stano-
wisko, co do zasadności skiero-
wania sprzeciwu od decyzji bur-
mistrza Ursynowa z dnia 19 ma-
ja 2000 roku”. Ewentualne wsz-
częcie śledztwa przez prokuratu-
rę byłoby kluczowym elemen-
tem dla sprawy.      

Boją się kleru
Władze miasta stołecznego

Warszawa, podobnie jak rząd,
panicznie boją się kościelnych
hierarchów. Wolą stawić czoła
gniewowi ludu niż narazić na
ostrą reprymendę którejś z fiole-
towych fluorescencji. Prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz zna-
na jest z wielkiej pobożności. Do
niedawna regularnie poddawa-
ła się odnowie w Duchu Świę-
tym, ponoć jest członkiem Opus
Dei, zdołała również przeforso-
wać nie wiadomo do czego po-
trzebne  odniesienie do Jezusa
Chrystusa w preambule statutu
m.st. Warszawa (typowy przy-
kład nadużywania imienia bo-
skiego). 

Zły to znak dla ceniących de-
mokrację mieszkańców Ursyno-
wa, a mieszkańców rejonu Kopy
Cwila w szczególności. Taka oso-
ba nie będzie bowiem zbyt twar-
da w negocjacjach z urzędnika-
mi Kurii, którzy w obecnej rze-

czywistości występują z pozycji
dyktatorów. Dlatego można się
spodziewać, że pani prezydent
wyda w końcu decyzję o pozwo-
leniu na budowę kościoła pod
Kopą i że dojdzie do regularne-
go starcia pomiędzy urzędnika-
mi Kurii a przeciwnikami tej kon-
trowersyjnej inwestycji. Szeregi
przeciwników rosną z miesiąca
na miesiąc. Wystarczy wejść na
stronę www.kopacwila.pl, aby
przekonać się, że ich liczba prze-
kroczyła 8 tysięcy.

Prawdopodobnie kościół pod
Kopą już dawno zostałby wybu-
dowany, gdyby nie determina-
cja mieszkańców i wspierających
ich radnych niepartyjnego klubu
„Nasz Ursynów”. Władze byłej
gminy, a później dzielnicy długo
nie występowały w obronie wła-
snych obywateli i nie udzielały
im wsparcia aż do chwili, gdy
obywatele zdecydowali się wkro-
czyć ciżbą do ursynowskiego ra-
tusza. Radni niepartyjnego „Na-
szego Ursynowa” – Katarzyna
Władyka, Piotr Guział, Maciej
Molęda, Lech Królikowski, Le-
szek Lenarczyk i Daniel Głowacz
zebrali pod protestem przeciwko
zabudowie zielonego terenu po-
nad 2 tysiące podpisów. Na ich
wniosek w październiku ub. r.
zwołana została nadzwyczajna
sesja ursynowskiego samorzą-
du, podczas której rada dzielni-
cy zajęła wreszcie jednoznacz-
ne stanowisko, domagając się od
pani prezydent Gronkiewicz-
-Waltz podjęcia kroków w celu
zażegnania konfliktu. 

Zamiana jest możliwa
Mieszkańcy chcą, by rozwa-

żono zamianę przekazanych Ku-
rii działek na inne, położone w
pobliżu. – Rzeczywiście, zarząd
miasta rozważał na wtorkowym
posiedzeniu taką opcję – powie-
dział nam w telefonicznej roz-
mowie rzecznik stołecznego ra-
tusza Tomasz Andryszczak, za-

znaczając jednak, że rozważana
jest także możliwość wybudo-
wania kościoła pod Kopą Cwila.
Sprawa jest bowiem bardzo zło-
żona i należy wyważyć i racje
mieszkańców, i strony kościel-
nej.

Rzuciliśmy okiem na mapę te-
renu. Łatwo zauważyć, że w grę
wchodzi siedem lokalizacji, któ-
re miasto może zaproponować
Kurii jako działki zamienne. Na
załączonej mapie oznaczyliśmy
je numerami od 1 do 7 (działka
kościelna przy Kopie, nie mają-
ca dojazdu, została oznaczona li-
terą „K”). Bezkonfliktowa wy-
daje się lokalizacja kościoła na
terenie ogródków działkowych

przylegających do Kopy Cwila
((nnrr 11)). Teren jest prawdopodob-
nie własnością miasta, ale rosz-

czenia do wysuwa rodzina Bra-
nickich. 

Kolejną propozycją może być
teren będący własnością SMB
Stokłosy ((nnrr 22)). Działka ma do-
godny dojazd od Doliny Służe-
wieckiej, ale należałoby ją wy-
kupić. NNuummeerr 33 to ogródki dział-
kowe, których właścicielem jest
przewidziana przez rząd Donal-
da Tuska do likwidacji Agencja
Mienia Wojskowego. Działka ma
bezpośredni dojazd od Doliny
Służewieckiej i od ulicy Anody. 

Olkówki ((nnrr 44)) to otoczony
blokami grunt SMB Jary z utrud-
nionym dojazdem. Tu mogą wy-
stąpić protesty okolicznych
mieszkańców. Podobnie sprawa

ma się z tak zwanym Placem
Wielkiej Przygody ((nnrr 55)), wła-
snością SMB Stokłosy. Gdyby

udało się nakłonić SGGW do za-
miany gruntów, to można by my-
śleć o budowie kościoła na dział-
ce będącej we władaniu uczelni
((nnrr 66)). Działka posiada dogodny
dojazd od ulicy Anody. 

Dolina zamiast Kopy
Jednak najlepsze naszym zda-

niem miejsce pod budowę świą-
tyni to teren Doliny Służewiec-
kiej ((nnrr 77)). Ma on dobry dojazd
z kilku kierunków, brak jest w
bezpośrednim sąsiedztwie bu-
dynków mieszkalnych, ważne
jest również to, że kościół mógł-
by służyć i mieszkańcom północ-
nej części Ursynowa, i osobom
zamieszkującym duże spółdziel-
cze osiedle mieszkaniowe Słu-
żew nad Dolinką. Co postanowi
prezydent Warszawy, dowiemy
się już za kilka tygodni. Oby przy
podejmowaniu decyzji kierowa-
ła się – jako samorządowiec –
przede wszystkim interesem
mieszkańców Ursynowa, którzy
w wyborach w ogromnej więk-
szości zagłosowali za powierze-
niem jej tego prestiżowego sta-
nowiska.

Członkowie spółdzielni miesz-
kaniowych z północnej części
dzielnicy, radni klubu „Nasz Ur-
synów”, a tym bardziej dzienni-
karze i wydawcy tygodnika „Pas-
sa” nie protestują przeciwko bu-
dowie kościoła, bo przy tak wiel-
kiej rzeszy wiernych kolejna
świątynia na pewno się przyda.
Protestujemy przeciwko wybu-
dowaniu go w miejscu, które od
dziesiątków lat służy ludziom ja-
ko teren rekreacyjny. Ursynów
stał się modny i drogi, więc wła-
dze zezwalają tu na bardzo in-
tensywną zabudowę. Tereny zie-
lone topnieją w oczach. Dlatego
wdzieranie się na Kopę z jakąkol-
wiek inwestycją jest działaniem
aspołecznym i jako takie nie po-
winno uzyskać akceptacji zarzą-
du miasta. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Fakt, że Pani Prezydent posta-
nowiła pochylić się nad pro-
blemem zabudowy rekreacyj-
nego terenu na Ursynowie,
prowadzonej wbrew woli ursy-
nowskich radnych i mieszkań-
ców tego terenu, jest chwaleb-
ny. Jednak sama dobra wola
nie wystarczy. Przypomnę za-
tem, że jedynym obwodem wy-
borczym na Ursynowie, w któ-
rej Platforma Obywatelska
przegrała w ostatnich wybo-
rach samorządowych z kim-
kolwiek, był obwód w okolicach Kopy Cwila. A wygrał z Plat-
formą komitet wyborczy mieszkańców Nasz Ursynów, czy-
li ludzie, którzy potrafili powiedzieć NIE politykom z Rady
Warszawy, mających mieszkańców dzielnicy za nic. Wyga-
szenie sporu pod Kopą poprzez wymianę gruntów pomię-
dzy miastem a Kościołem byłoby decyzją pożądaną przez
ursynowian. Akceptacja stanu obecnego będzie zaś począt-
kiem końca Pani Prezydent w Warszawie i sygnałem by
mieszkańcy Ursynowa nie głosowali na Platformę w najbliż-
szych wyborach.

Piotr Guział, radny Naszego Ursynowa

Tego ludzie chcą

Najpóźniej do połowy lutego miasto ma podjąć decyzję
w sprawie planowanej przez Kurię budowy kościoła 
i ośrodka duszpasterskiego u podnóża ursynowskiej
Kopy Cwila. Ostatnio zarząd Warszawy debatował nad
sposobami zażegnania narastającego konfliktu. 
Na razie nie znaleziono złotego środka. 
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Ursynów na pierwszym miejscu w wydatkach 

Warszawskie inwestycje
Sukcesem okazało się wy-
konanie budżetu Warsza-
wy w minionym roku.
Oczywiście, jeśli za kryte-
rium przyjąć ilość wyda-
nych pieniędzy. Faktem
jest, że w 2007 roku na in-
westycje ogólnomiejskie i
dzielnicowe wydano 1694
mln zł. Czy to dużo, czy
mało? Warszawiacy mogą
ocenić sami, zwłaszcza po
efektach. 

Zgodnie z informacjami po-
danymi niedawno przez war-
szawskie biuro inwestycji ubie-
głoroczne wydatki stanowią
80,6% przyjętego budżetu. Z da-
nych przedstawionych na kon-
ferencji prasowej w warszaw-
skim ratuszu wynika, że zarów-
no kwoty nominalne jak rów-
nież ich wydatkowanie były wyż-
sze niż w latach ubiegłych. Na
cele inwestycyjne, ogólnowar-
szawskie wydano 1229 mln zł,
zaś na inwestycje dzielnicowe
465 mln zł. Przy czym te ostatnie
kształtowały się różnie w po-
szczególnych dzielnicach. Do
górnej granicy swojego budże-
tu zbliżył się Żoliborz wydając
97, 6% z planowanych pienię-
dzy. W niemal równie wysokim
stopniu, bo aż w 94,3% wyko-
rzystał swój budżet Ursynów wy-
dając 47,6 mln zł z przewidzia-
nych na inwestycje 50.5 mln zł.
Nota bene jest to najwyższa su-
ma spośród wszystkich stołecz-
nych dzielnic.

Dokładność w planowaniu bu-
dżetów może napawać optymi-
zmem gdyby nie fakt, że liczby

przedstawiające procentowe wy-
konanie budżetu nie oddają fak-
tycznych dokonań na polu inwe-
stycji. Aby sprawę zobrazować
proszę sobie wyobrazić wyjście
na zakupy z sumą 100 zł w kie-
szeni. To nasz budżet. Jeśli doko-
namy zakupów za 50 zł wyko-
rzystamy budżet jedynie w 50%.
Gdy weźmiemy ze sobą jedynie
20 zł i wydamy je w całości, wy-
korzystanie budżetu będzie rów-
ne 100 % nasze zakupy będą jed-
nak znacznie mniejsze. Podob-
nie rzecz się przedstawia z

przedstawianiem wykonania w
procentach. 

– Procentowe wykonanie bu-
dżetu jest bardzo mylne. Budżet
ulega zmianom. Wystarczyłoby
kilka miesięcy temu na sesji
zmniejszyć go, okroić, a uzyska-
libyśmy wykonanie na poziomie
90% – wyznaje podczas konfe-
rencji prasowej zastępca prezy-
denta Warszawy - Jacek Wojcie-
chowicz. To są jednak sztuczne
zabiegi. Procenty są tylko efek-
tem kalkulacji służącym bardziej
statystyce. Przemawiają do wy-

obraźni. Prawdziwe są kwoty
bezwzględne i lepiej polegać na
nich. Jeśli mamy na określoną
inwestycję 100 mln zł, a w wyni-
ku przetargu uzyskamy koszt tyl-
ko 87 mln zł to nie wydamy 100
mln zł. Automatycznie wykona-
nie będzie na poziomie 87%, ale
rzeczowe na wyniesie 100 mln zł
– wyjaśnia. 

– Zarządzanie inwestycjami
jest rzeczą trudną. Istnieje wiele
barier administracyjno-praw-
nych. Nie do się reagować bły-
skawicznie. Przesunięcie lub in-

ne wykorzystanie funduszy na
dany cel trwa od kilku tygodni
do kilku miesięcy. Na tle korpo-
racji prywatnych wyglądamy jak
wielki okręt przy szybkiej i
zwrotnej motorówce – narzeka
wiceprezydent.

Niektóre z dzielnic wydały
pieniądze przewidziane w swo-
ich budżetach inwestycyjnych
niemal w całości inne zaś ich nie
wykorzystały w wystarczającym
stopniu. Najgorzej pod tym
względem wypadły: Praga Pół-
noc, Ochota i Białołęka. Rów-

nież Mokotów nie wykorzystał
znacznej części swojego budże-
tu na inwestycje wydając jedynie
29,1 mln z przewidzianych 40,1
mln, co daje wykonanie na po-
ziomie 72,6%.

Nie najlepiej przedstawiają się
znaczące inwestycje miejskie.
Spektakularną porażką okazała
się odbudowa a właściwie bu-
dowa Pałacu Saskiego. Prace
przerwano decyzją konserwato-
ra zabytków. Nie wiadomo do-
kładnie na jak długo. Tymcza-
sem na ogrodzonym terenie nic
się nie dzieje. Zieją odsłonięte
czeluście zabytkowych piwnic.
Aby te ruiny ocalić należałoby
chyba przesunąć przyszły pałac,
co wiąże się z dodatkowymi
komplikacjami i wydłuży całe
przedsięwzięcie w czasie. 

Utknęła rozbudowa warszaw-
skiego metra. Na linii Żoliborz –
Bielany wykorzystano jedynie
3/4 przewidzianych środków
budżetowych.

Dobrze natomiast wykorzy-
stano fundusze na inwestycje
drogowe. ZDM wydał 87% z
przewidzianego na cele drogowe
budżetu.

Priorytetem na rok 2008 jest
dokończenie I linii metra i kilku
dużych budów. Takich jak: La-
zurowa, węzeł Łopuszańska, wę-
zeł Marsa, obwodnica śródmiej-
ska, dwa mosty – Krasickiego i
Północny – oznajmił Jacek Woj-
ciechowicz. 

– Czy uda się to wszystko? 
–  Patrząc na to, co zrobiliśmy

w roku ubiegłym, mówię tak -
zapewnia wiceprezydent.

Te k s t  i  f o t .  C a f k a

Kozy mogą spowolnić budowę…

Przybędzie szkół na Mokotowie
XVI Sesji Rady Dzielnicy
Mokotów przebiegała
zgodnie z przyjętym po-
rządkiem obrad, spokoj-
nie, a nawet nieco sennie. 

Przyjęto zgłoszone uchwały
być może, dlatego, że większość
z nich dotyczyła spraw niebu-
dzących kontrowersji.

Przybędzie szkół na Mokoto-
wie: Policealna dla Dorosłych
przy ul. Wiśniowej 56 zostanie
włączona w skład Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych nr 1.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
dla Dorosłych i Szkoła Policeal-
na dla Dorosłych włączone zo-
stały w skład Zespołu Szkół
Odzieżowych, Fryzjerskich i Ko-
smetycznych nr 22 w Warsza-
wie, ul. Kazimierzowskiej 60,
Szkoła Policealna dla Dorosłych
przy ul. Bełskiej 1/3 włączona
do istniejącego w tym samym
miejscu Zespołu Szkół nr 39 im.
prof. Edmunda Jankowskiego,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
dla Dorosłych i Technikum Uzu-
pełniające dla Dorosłych oraz
Zespół Szkół przy ul. Rzymow-
skiego 38, Szkoła Policealna dla
Dorosłych włączona do Zespo-
łu Szkół Hotelarsko-Turystycz-
nych-Gastronomicznych przy ul.
Krasnołęckiej 3.

Zmieniona zostanie nazwa
Gimnazjum nr 59 wchodzącego
w skład Zespołu Szkół nr 61 przy
ul. Wiktorskiej 30/32. Zmienio-
ne zostaną również obwody nie-
których gimnazjów publicznych
na terenie Dzielnicy Mokotów.

Przegłosowano Uchwałę Rady
Dzielnicy w sprawie opinii do
zmian w załączniku do budżetu
m. st. Warszawy na 2008 rok.

Obrady radnych ożywiły się
podczas dyskusji na temat plano-
wanego już od około 10 lat, no-
wego Służewskiego Domu Kul-
tury. Okazało się, że placówka,
mająca być instytucją kulturalną,
zgłoszona została mówiąc naj-
prościej jako placówka niebędą-

ca de facto domem kultury, co
spotkało się ze sprzeciwem sto-
łecznych decydentów. Może to
spowolnić powstanie nowego
obiektu. Administracyjno-praw-
ne perturbacje związane są z wy-
kroczeniem poza dopuszczalny
zakres statutowej działalności
przyszłej instytucji. 

Mówiąc żartobliwie, cały am-
baras powstał z powodu gospo-
darstwa ekologicznego, znajdu-
jącego się na terenie dotychcza-
sowej siedziby Służewskiego Do-
mu Kultury przy ul. Jana Seba-
stiana Bacha 15, w tym przeby-
wających tam kóz i innych zwie-
rząt. 

Te k s t  i  f o t .  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i
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sskkii,, pprrzzeewwooddnniicczząąccyy - MMaacciieejj RRaaśś..
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Służewiec można jeszcze uratować, ale czas nagli

Głośniej nad tą trumną!
W tym roku minie 8 lat od

dnia, kiedy zarządzająca wyści-
gami państwowa spółka Służe-
wiec Tory Wyścigów Konnych
(STWK) utraciła płynność finan-
sową. Kolejne nieudolne zarzą-
dy spółki wygenerowały straty
przekraczające 20 milionów zło-
tych. Nie pomogło powołanie do
życia w 2001 roku, mocą ustawy
sejmowej, Polskiego Klubu Wy-
ścigów Konnych, marionetkowej
organizacji, która bez zgody mi-
nistra skarbu nie może nawet
wybrać własnego prezesa. W
marcu 2004 roku Sąd Gospo-
darczy ogłosił upadłość STWK i
na Służewiec wszedł syndyk.
Przez kolejne dwa sezony upadła
spółka organizowała gonitwy
pod sądowym nadzorem. Kolej-
ni ministrowie skarbu nie wyka-
zywali żadnego zainteresowa-
nia losem wspaniale położonego
137-hektarowego zabytku, któ-
rego wartość jest gigantyczna.
Degrengolada postępowała,
obiekt popadał w ruinę. W 2006
roku z powodu zagrożenia bu-
dowlanego zamknięto trybunę
środkową.

Co minister, to zawód
Liczyliśmy, że nowy minister

skarbu z Platformy Obywatel-
skiej opracuje i wdroży w życie
program naprawczy dla Służew-
ca. Może oddanie torów w wie-
loletnią dzierżawę profesjonal-
nej firmie z Zachodu, dysponu-
jącej poważnym kapitałem? Po-
tencjał finansowy przyszłego
dzierżawcy to kwestia kluczo-
wa, albowiem przywrócenie czę-
ści wyścigowej torów do stanu
używalności to wydatek rzędu
100 milionów złotych w pierw-
szych trzech latach działalności.
A może powołanie coraz popu-
larniejszej w Polsce formuły Part-
nerstwo Publiczno-Prywatne,
którego udziałowcami byliby mi-
nister skarbu, miasto stołeczne
Warszawa i osoba prawna z ze-
wnątrz? Klimat polityczny wy-
daje się temu sprzyjać – stabilna
koalicja większościowa w Sej-
mie, Radzie m.st. Warszawa, a
nawet w Sejmiku Mazowieckim.
Tak korzystnego układu politycz-
nego nie było od lat i i długo nie
będzie. Potrzebna jest tylko wo-

la polityczna. Tej jednak zabra-
kło.

Okazuje się, że dla nowego
wiceministra skarbu, sprawują-
cego pieczę nad narodowym
majątkiem, tory służewieckie to
wrzód na zdrowej tkance resor-
tu, którego należy się jak naj-
szybciej pozbyć. Krzysztof Łasz-
kiewicz, bo o nim mowa, w spo-
sobie myślenia o Służewcu ni-
czym nie różni się od swoich po-
przedników. Zamiast zgodnie z
oczekiwaniami środowiska wy-
ścigowego powołać zespół eks-
pertów, którego zadaniem było-
by opracowanie programu na-
prawczego mającego na celu ra-
towanie drogocennego zabytku,
świeżo upieczony wiceminister
zapalił zielone światło prezeso-
wi PKWK Feliksowi Klimczako-
wi, dając mu prawo samodziel-
nego wyboru dzierżawcy części
obiektu i organizatora gonitw
na okres 10 lat. Klimczak wybrał
kontrahenta – firmę Totolotek
Toto-Mix S.A., która może wyle-
gitymować się kapitałem zakła-
dowym w wysokości 2,5 miliona
zł i 400. punktami przyjmujący-
mi bukmacherskie zakłady.

Nic nie mamy przeciwko spół-
ce Totolotek, ale, z całym sza-
cunkiem, potencjał finansowy,
który oferuje, w żadnym razie
nie gwarantuje wyciągnięcia słu-
żewieckiego hipodromu z kry-
zysu. Punkt przygotowanej umo-
wy mówiący o tym, że Totolo-
tek ma przeznaczać rocznie 600
tysięcy zł na remont obiektu,
może wywołać przysłowiowy
śmiech na sali. Oznacza to bo-
wiem zainwestowanie 6 milio-
nów zł na przestrzeni następnej
dekady. To kwota śmieszna, bo
potrzeby są wielokrotnie więk-
sze. Może wystarczy na lifting
zabytku, ale przecież nie o to
chodzi. Aby doprowadzoną do
kompletnej ruiny zabytkową
substancję uratować niezbędny
jest remont na dużą skalę. Rów-
nież skromna, jak na tak duży
kraj, liczba punktów bukmacher-
skich nie daje żadnych gwaran-
cji na rozpropagowanie końskich
zakładów i zwiększenie obrotu w
totalizatorze.

Mimo tak wielu wątpliwości
Feliks Klimczak dąży do zawar-

cia umowy. Zgodnie z tradycją,
z siedziby PKWK nie płyną żad-
ne komunikaty do mediów, nie
odbywają się konferencje praso-
we, mimo że idzie o przyszłość
majątku narodowego, a więc na-
szej wspólnej własności, który
wart jest krocie. Sam prezes
przeważnie jest nieuchwytny.
Klimczak w przeszłości wielo-
krotnie wysyłał sygnały, że jest
zwolennikiem załatwiania pu-
blicznych spraw w zaciszu gabi-
netów. Nie jest kreatywny i
przedsiębiorczy. Nie atakuje mi-
nistra kultury i dziedzictwa na-
rodowego, który dysponuje środ-
kami na remonty zabytków, o
dotacje. 

Niedoinwestowanie
Pieniądze dostają kościoły,

muzea, biblioteki, wspólnoty
mieszkaniowe na renowację za-
bytkowych kamienic. Służewiec,
z tego co wiemy, z tak bogatego
źródła nie otrzymał ani grosza.
Feliks Klimczak unika rozgłosu,
publicznej debaty i dziennika-
rzy. Działa w myśl starego po-
rzekadła „Ciszej nad tą trumną”.
My jednak od zawsze preferuje-
my jawność, więc sprawimy, że
nad tą trumną będzie coraz gło-
śniej.

Osobną sprawą jest stosunek
do zabytkowego hipodromu
władz miasta. Stołeczni decy-

denci tak naprawdę nigdy nie
interesowali się, co dzieje się za
murem wzdłuż Puławskiej. Na-
wet wtedy, kiedy tory bankruto-
wały i zajął się nimi syndyk. Wy-
mówka od lat ta sama: „Tory wy-
ścigów konnych nie są własno-
ścią miasta”. Pewnie, że nie są,
ale leżą w centralnym punkcie
Warszawy, a nie w Łodzi  czy
Krakowie. Choćby z tego tytułu
prezydent stolicy powinien na
bieżąco śledzić sytuację na Słu-
żewcu. W tym roku stołeczni
radni po raz pierwszy w historii
wprowadzili do porządku sesji
punkt o Służewcu. Rada wydała
z siebie stanowisko, w którym
apeluje do rządu o podjęcie dzia-
łań na rzecz ratowania zabytko-
wego hipodromu. Rada dekla-
ruje w stanowisku chęć ścisłej
współpracy. O tym, że prezydent
miasta i rada wiele mogą świad-
czy przykład Wrocławia.

W lutym 1998 roku rada mia-
sta Wrocław podjęła uchwałę in-
tencyjną o chęci nieodpłatnego
przejęcia od skarbu państwa li-
czącego prawie 75 ha toru wyści-
gowego Partynice. Już miesiąc
później ówczesny prezydent
Wrocławia Bogdan Zdrojewski
podpisał z Agencją Własności
Rolnej Skarbu Państwa stosow-
ny akt notarialny. W ten sposób
Wrocław stał się za darmo wła-
ścicielem obiektu sportowo - re-

kreacyjnego wielkiej wartości.
Dzisiaj w każdy weekend Party-
nice odwiedza kilka tysięcy osób.
Podobnie mogłoby być za kilka
lat na Służewcu, gdyby Rada
m.st. Warszawa poszła w ślady
kolegów z Wrocławia. Klimat po-
lityczny jest niepowtarzalny –
zarówno resort skarbu, jak i sto-
lica Polski są w rękach osób re-
prezentujących jedną opcję poli-
tyczną. 

Przykład Wrocławia pokazuje,
że sprawę można załatwić w cią-
gu miesiąca. Podstawowa ko-
rzyść płynąca z faktu przekaza-
nia zabytku samorządowi jest
taka, że jeśli stanie się on własno-
ścią miasta będzie go można re-
montować za pieniądze z UE.
Dopóki jest on własnością rzą-
du takiej możliwości nie ma. Po-
za tym, Służewiec zyskałby bo-
gatego właściciela, w którego rę-
ku znajdują się wszystkie decyzje
administracyjne. Potrzebna jest
jedynie wola prezydent Warsza-
wy oraz większości w radzie
miasta. 

Ruszcie się, radni
Zastanawiając się, czy warto

wystąpić do ministra skarbu o
nieodpłatne przekazanie służe-
wieckich torów m. st. Warszawa
stołeczni radni powinni wziąć
pod uwagę niezwykle ważną
kwestię, a mianowicie Euro

2012. Stolica Polski nie dyspo-
nuje zbyt wieloma atrakcjami
dla zagranicznych turystów. Wy-
remontowany, właściwie zago-
spodarowany, znakomicie sko-
munikowany z centrum i położo-
ny w bezpośredniej bliskości lot-
niska Okęcie hipodrom mógłby
stać się turystyczną perełką War-
szawy.

Zawarcie 10-letniej umowy
dzierżawnej z Totolotkiem spo-
woduje utrzymanie status quo
na Służewcu – siermięgi, prowi-
zorki i prowincjonalności. Zni-
weczy także na całe lata ewentu-
alne plany władz miasta, czy
obecnego właściciela, na rzecz
przywrócenia torom należnej im
rangi. Z podpisania dokumentu
zadowoleni będą przede wszyst-
kim zarząd spółki Totolotek oraz
Feliks Klimczak i skupieni przy
nim ludzie. Totolotek, bo trafił
mu się los na loterii; Klimczak i
jego dwór, bo utrzymają ciepłe
posadki i nadal będą mogli uda-
wać, że coś robią, podczas gdy
tak naprawdę nic nie robią w
myśl zasady „wystarczy być”.
Dlatego należy zrobić wszystko,
aby umowa została podpisana
na okres nie dłuższy niż dwa la-
ta. To da czas decydentom na
opracowanie wreszcie rozum-
nego planu reaktywacji Służew-
ca.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

W tym tygodniu mają rozstrzygnąć się losy służewiec-
kiego hipodromu. Trwają ostatnie przymiarki przed
podpisaniem umowy, na mocy której firma Totolotek
Toto-Mix S.A. przez następne 10 lat będzie organizato-
rem gonitw na Służewcu. Stanie się także dzierżawcą
części wyścigowej torów. Naszym zdaniem umowa nie
jest korzystna dla skarbu państwa i Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych. 

Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież

Epidemiologia i działania profilaktyczne
Państwowa Agencja Roz-
woju Problemów Alkoho-
lowych oraz Krajowe Biu-
ro ds. Przeciwdziałania
Narkomani wraz z Insty-
tutem Psychiatrii i Neuro-
logii prowadzi od 1995 ro-
ku badania dotyczące uży-
wanie alkoholu i narkoty-
ków przez młodzież w
trzecich klasach gimna-
zjów (15-16 lat) i drugich
klasach szkól ponad gim-
nazjalnych (17-18 lat).

Badania ankietowe przepro-
wadzane od 1995 roku, co cztery
lata w szkołach dostarczają infor-
macji o rozpowszechnieniu eks-
perymentalnego i okazjonalne-
go używania przez uczniów sub-
stancji psychotropowych – nie do-

tyczą młodych ludzi, którzy są już
bardzo uzależnieni, i w związku
z tym nie chodzą do szkół.

Celem tych badań jest ocena
rozmiarów zjawiska używania
substancji psychoaktywnych
wśród młodzieży szkolnej oraz
identyfikacja i pomiar czynni-
ków wpływających na rozmiary
zjawiska po stronie popytu i
sprzedaży.

Przedmiotem tych badań by-
ło: rozpowszechnianie picia na-
pojów alkoholowych, wzory pi-
cia alkoholu, rozmiary nietrzeź-
wości, rozpowszechnianie uży-
wania substancji nielegalnych,
ocena dostępności substancji le-
galnych i nielegalnych, postawy
wobec substancji psychoaktyw-
nych.

W ankietach młodzież wypo-
wiadała się na temat dostępno-
ści zakupu alkoholu oraz propo-
zycji kupna substancji – wynika
z nich, że jest coraz bardziej
utrudniona.

Czy istnieje pojecie „bezpiecz-
nej dawki alkoholu”? Nie, bo
uzależnić się można wypijając
codziennie jedno piwa.

Niepokojącym zjawiskiem
tych badań jest porównanie picia
napojów alkoholowych przez
chłopców i dziewczęta które czę-
sto dorównują chłopcom.

Dziewczęta to przecież przy-
szłe kobiety – matki. Kobiety upi-
jają się szybciej, łatwiej się uza-
leżniają i trudniej wychodzą z
nałogu. Regularne picie alkoho-
lu uszkadza serce, układ  pokar-

mowy, układ nerwowy (mózg),
wątrobę. Jest częsta przyczyną
chorób nowotworowych w tym
– jamy ustnej, gardła, krtani,
przełyku, jelita grubego. Zabu-
rza rytm serca, powoduje wy-
płukiwanie z organizmu wita-
miny C, magnezu. Nie wolno pić
alkoholu w trakcie brania jakich-
kolwiek leków.

Alkoholizm jest sposobem na
życie, jednak zmianie ulega całe
życie człowieka.

Obecność alkoholu we krwi
mierzy się ilością gramów w li-
trze krwi. „Stan po użyciu alko-
holu” to 0,2 promila; „stan nie-
trzeźwości” to 0,5 promila – pro-
wadzenie samochodu po prze-
kroczeniu granicy 0,2 promila
jest zabronione i karane. Około

3 promili alkoholu to stan zagro-
żenia życia, przy stężeniu ponad
4 promili – jest to typowe zatru-
cie, które może spowodować
śmierć człowieka. Ale alkohol
spożywany oczywiście w nie-
wielkich ilościach poprawia –
ukrwienie mózgu, rozszerza na-
czynia wieńcowe, zwiększa ilość
wydalanego moczu (oczyszcza z
toksyn).

Terapeuci lecząc osoby uza-
leżnione od alkoholu często sto-
sują krótki test CAGE – stwier-
dzenie, czy moje picie nie stano-
wi problemu:

C – Czy czujesz, że powinieneś
ograniczyć (Cut down) picie?

D – Czy irytują Cię (Annoyed)
krytyczne uwagi innych osób na
temat Twojego picia?

G _ Czy kiedykolwiek czułeś
się źle, miałeś poczucie winy
(Guilty) z powodu picia?

E – Czy zdarzyło Ci się rozpo-
cząć dzień od picia alkoholu, aby
uspokoić nerwy i dojść do siebie
(Eye opener)?

Dwie rzetelnie udzielone od-
powiedzi uznaje się za wynik do-
datni, wskazują na dalszą diagno-
stykę, trzy odpowiedzi twierdzą-
ce świadczą o piciu ryzykownym
(zagrażającym zdrowiu fizyczne-
mu i psychicznemu). Odpowiedź
twierdząca na cztery pytania mo-
że być pierwszą informacją o uza-
leżnieniu! – czas na leczenie!

Obecnie mamy około 10% po-
pulacji, czyli 700-800 tys. osób
uzależnionych. 

P i o t r  S z y m a ń s k i

FOT. LECH KOWALSKI
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Jazgocące z byle powodu media niczym ognia
unikają zbadania i ujawnienia szczegółów dzia-
łalności Komisji Majątkowej przy MSWiA, która zajmuje się roz-
liczeniami państwo – Kościół. A sprawa jest bardzo poważna i sta-
je się coraz poważniejsza, bo Europejski Trybunał Praw Człowie-
ka w Strasburgu jest ostatnio wręcz zasypywany skargami z Pol-
ski na orzeczenia Komisji. Każda z nich może zostać uwzględnio-
na, ponieważ Trybunał już wcześniej zakwestionował zasady
na jakich działa to tajne gremium uznając, że łamią one Euro-
pejską Konwencję Praw Człowieka. Jeśli skargi zostaną rozpatrzo-
ne po myśli powodów skarb państwa będzie musiał wypłacić za-
dośćuczynienia w niebotycznej wysokości.
Twór o nazwie Komisja Majątkowa powołany w maju 1989 ro-
ku działa w sposób tajny i jest niekonstytucyjny, ponieważ od je-
go orzeczeń nie przysługuje tryb odwoławczy. Artykuł 77 Kon-
stytucji  RP mówi zaś, że „ustawa nie może nikomu zamykać dro-
gi sądowej dochodzenia naruszonych wolności i praw”. Często
zdarza się, że KM wydaje decyzje bez powiadamiania stron. Tak
było w przypadku przekazania zakonowi bonifratrów terenu
po zajezdni trolejbusowej w Piasecznie. Nawiasem mówiąc, za-
konnicy natychmiast po przejęciu terenu wystawili go na sprze-
daż wyznaczając wyśrubowaną cenę. Kolejne rządy tolerują bez-
prawie udając, że problem nie istnieje. Strach przed wszech-
władnym w Polsce klerem wiąże ręce tak politykom, jak i dzien-
nikarzom oraz wydawcom. 
Tymczasem radosna działalność KM przynosi coraz więcej szkód
państwu i podmiotom prywatnym. W listopadzie ubiegłego ro-
ku położony tuż nad brzegiem Bałtyku Dom Zdrojowy „Pod Gru-
szą” w Międzyzdrojach, należący do Uzdrowiska Świnoujście
S.A., został nagle przekazany siostrom zakonnym z klasztoru w
Trzebnicy. Wartość obiektu określa się na nie mniej niż 3 milio-
ny zł. Bulwersujące jest to, że KM w swoim orzeczeniu nie przed-
stawiła żadnych dowodów, które świadczyłyby, iż zakonnice
mają jakikolwiek tytuł prawny do tej nieruchomości. Uzdrowi-
sko istnieje od 40 lat, a w 1998 roku zostało skomercjonalizowa-
ne. Właścicielem 75 proc. jest skarb państwa, 15 proc. akcji spół-
ki oddano pracownikom. Przeprowadzono kosztowny remont.
Teraz KM żąda wydania sanatorium zakonnicom do 14 stycznia
b.r. Tak po prostu. Spieniona załoga oflagowała budynek i prze-
goniła siostry, które zgłosiły się w oznaczonym terminie po jego
odbiór. Ponieważ od orzeczenia KM nie ma się gdzie odwołać, skie-
rowano skargę do Strasburga.
Zwrotów nieruchomości dokonanych po tak zwanym uważa-
niu KM ma już na swoim koncie nie setki, a tysiące. W Strasbur-
gu w kolejce czeka m.in. skarga władz Krakowa, gdzie przeka-
zano Kościołowi siedem atrakcyjnych działek w centrum miasta
nie powiadamiając o tym miejscowego magistratu. W kwietniu
2004 roku we Lwówku Śląskim oddano franciszkanom budynek
zespołu szkół. Ponad 900 uczniów i nauczycieli wyrzucono na
bruk. Dwa lata później zakon oblatów dostał od KM wszystkie nie-
ruchomości na Świętym Krzyżu. Ostatnio przekazano Kościoło-
wi dużą część byłego ośrodka rządowego w Łańsku na Mazurach.
Dalsze tolerowanie przez rząd działalności łamiącej zapis kon-
stytucji Komisji Majątkowej obraża majestat sprawiedliwości w
naszym kraju. Może też narazić państwo na poważne straty fi-
nansowe. Dlatego najwyższy czas na rozwiązanie tej tajnej orga-
nizacji. W cywilizowanych krajach orzeczenia w sprawach doty-
czących zwrotu majątków wydają niezawisłe sądy, a nie powo-
łane przez rząd „kaptury”, od których decyzji nie ma odwołania.

Tadeusz Porębski Gadka Tadka

W perspektywie
torba i kij

Sukces CBA
(Mariusz Kamiński 
pozostaje szefem CBA)

Mariusz Kamiński pozostaje szefem CBA
Największy sukces firmy Mariusza:
Zamknąć własnego funkcjonariusza.

Limeryki o grabarzu
Raz pewien grabarz pod Krosnem
Uprawiał czosnek na wiosnę.
Właściwie, żeby
Nie te pogrzeby,
Życie miał całkiem radosne.

Pytano malarza w Kutnie:
- Czemu tak smutno na płótnie?
- Dzieło wyraża
Smutek grabarza -
Powtarzał on rezolutnie.

Znał Lecha cały Sulechów.
- Miał pecha - mówią o Lechu.
Szedł do ołtarza
Z córką grabarza,
Więc mu nie było do śmiechu.

Raz pewien grabarz w Ustrzykach
Sam minę miał nieboszczyka.
W życiu grabarza
Często się zdarza
Wykopać szczątki Jorika.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

Wojciech Dąbrowski WierszemRyszard Kochan Szyfry cyfry

Rzadko posługuję się cytatami, bo wszystkie ważne wypowiedzi
ważnych ludzi można przy odrobinie wysiłku znaleźć w Internecie.
Tym razem, ze względu na nieprzeciętne poczucie humoru cytowa-
nego, jak i dla zaoszczędzenia Czytelnikom dłubania w wyszukiwar-
kach, donoszę:
„Sieć kablowa Multimedia Polska z końcem stycznia wyłącza ze
swojej oferty Eurosport. Kanał zostanie zastąpiony przez TVP Sport
(http://wiadomosci.mediarun.pl i wiele innych).
Prosty zjadacz „kablówki” myśli sobie: Jakieś jaja se robią, czy co?
Przeciętny użytkownik tego medium przeciera oczy, czyta infor-
mację po raz wtóry i zaczyna się zastanawiać. O co tu chodzi?
Bardziej dociekliwi po pobieżnej analizie dochodzą do wniosku, że
zbliża się Prima Aprilis.
Eurosport kierowany przez naszego sąsiada z Ursynowa Witolda Je-
rzego Domańskiego ma oglądalność (święty i nieśmiertelny ter-
min w mediach) idącą już w miliony – czyli kilkakrotnie więcej niż
TVP Sport. Czy karta się teraz odwróci? Osobiście wątpię , ale...
Robert Korzeniowski wraz z ekipą tworzyli TVP Sport od zera i
czeka ich jeszcze mnóstwo pracy. Mam świadomość, że kanału
sportowego nie tworzy się w rok czy półtora (tyle ma ta telewizja),

ale co kierowało siecią Multimedia Polska, tego
nie wiem. Może faktycznie chodzi o wspieranie te-
go, co nasze. Oby tak było. 
I jeszcze jedno „ale”. Czasami cudze jednak nale-
ży pochwalić, a i belkę we własnym oku warto by-
łoby dostrzec, bo to pomaga w doskonaleniu same-
go siebie i kształtowaniu swojego bytu. Truizm
wyszedł? No, trudno.
Decyzja Multimedia Polska nie dotyczy Warszawy, bo sieć ta nie dzia-
ła na naszym terenie. Jej użytkownikom współczuję, bo „komu to
przeszkadzało” dołączyć do oferty z Eurosportem TVP Sport. W
różnorodności siła i postęp.
A na pocieszenie wszystkim zgorzkniałym i zawiedzionym dedyku-
ję kilka porad. 
Po pierwsze – mamy Internet, a tam na stronach Eurosportu (np.
www.eurosport.ru) możemy obejrzeć na żywo sporo transmisji. Po
drugie – istnieją programy grupujące kanały, które wysyłają stru-
mienie wideo (http://www.jlc-software.com). Można dość często tra-
fić na transmisje niezłej jakości. Po trzecie – o sofcie „peer to peer”
typu Sopcast pisał nie będę, poszukajcie sami.
Internet jest nasz i go chwalę, telewizję chwalę dużo rzadziej – nasz,
czy nie nasza. Bo telewizja dzieli się jak ludzie nie na biednych i bo-
gatych, lecz na mądrych i głupich.

Cudze chwalicie...



1 0

Obserwacje spod „koguta”

Naokoło bezmyślność,
wygodnictwo...

Im dłużej jeżdżę, tym gor-
sze mam zdanie o war-
szawskich kierowcach.
Brak wyobraźni wielu
(zbyt wielu) stołecznych
„drajwerów” staje się za-
straszający. 

Coraz częściej zdarza się wjeż-
dżanie na skrzyżowania już nie
na żółtym, a na czerwonym
świetle. Zajeżdżanie drogi stało
się nagminne. Trzy najczęściej
zdarzające się wykroczenia to
blokowanie skrzyżowań, bloko-
wanie lewego pasa drogi po-
przez wolną jazdę i blokowanie
prawego pasa przez kierowców
pozostawiających swoje pojaz-
dy na pulsujących światłach, tak
zwanych  awaryjnych. Blokowa-
nie skrzyżowań spowodowane
jest brakiem wyobraźni. Ludzie
wjeżdżają na środek na zielo-
nym świetle, choć przepis wy-
raźnie mówi w jakich sytuacjach
wjazd na zielonym jest zakazany
– wtedy, kiedy nie ma się pewno-
ści opuszczenia skrzyżowania.
Wolna jazda lewym pasem jest
domeną kobiet i przybyszów z
innych miast Polski. Ale nie tyl-
ko. Coraz częściej zdarza się, że
ten szybki pas blokują gęgacze z
telefonami komórkowymi przy
uchu.

Dla mnie najbardziej irytujące
jest jednak bezmyślne pozosta-
wianie aut na światłach awaryj-
nych. Notorycznie zdarza się to
na przykład na Kruczej, na od-
cinku Piękna – Hoża. Tu przy-
czyną jest wygodnictwo. Na Kru-
czej jest dużo banków i knajpek,
wielu klientów najchętniej wje-
chałoby swoimi samochodami
do środka. Poszukanie miejsca
parkingowego i przejście 50 me-

trów jest dla nich zbyt dużym
wysiłkiem. Na Kruczej często jest
tak, że w ogóle nie można je-
chać, ponieważ prawy pas bloko-
wany jest przez auta z włączony-
mi awaryjnymi, a lewy przez
skręcających w Wilczą. Bezmyśl-
nych kierowców powinno się ka-
rać możliwie jak najsurowiej, z
odholowaniem pojazdów na
płatny parking włącznie. Wszak
sami sygnalizują, że ich auta ma-
ją awarię.

Z moich obserwacji wynika,
że jeśli chodzi o Śródmieście na-
tychmiastowego remontu wy-
maga w pierwszym rzędzie uli-
ca Emilii Plater, na Mokotowie
zaś ulica Krasickiego i jej prze-
dłużenie Kazimierzowska. Stan
techniczny tych ulic jest wprost
tragiczny. Oba ciągi komunika-
cyjne spełniają ważne funkcje
odbarczające i ich wyremonto-
wanie w sposób znaczący
zmniejszyłoby natężenie ruchu
na Marszałkowskiej, Puławskiej
i w Al. Niepodległości. 

Na koniec warto wspomnieć o
rodzącej się pladze, jaką jest zaj-
mowanie na stałe miejsc parkin-
gowych przez przyczepki z
umieszczonymi na nich banera-
mi reklamowymi. Przyczepki
przytwierdzane są łańcuchami
do słupów i drzew i stoją mie-
siącami. W ten sposób cwani
właściciele mają bezpłatną re-
klamę swoich firm. Notorycznie
okradane w ten sposób miasto
traci w skali roku miliony, a my
nie mamy gdzie zaparkować.
Szalbierstwa najczęściej dopusz-
czają się ośrodki szkolenia kie-
rowców i knajpy (patrz foto –
ulica Rozbrat).

Ta k s ó w k a r z  3 4 5
U r s y n  Ta x i  9 4 6 6

Różnowiercy – przekażcie sobie znak pokoju

Islam na Mokotowie
Dzień Islamu jest czysto
oddolną inicjatywą pol-
skich katolików świec-
kich, którzy zainspirowa-
ni nauczaniem Jan Pawła
II w grudniu 1994 r. zapo-
czątkowali coroczne mo-
dlitwy w intencji wyznaw-
ców islamu w świątyniach
Warszawy. 

Polscy biskupi, którzy na Kon-
ferencji Episkopatu Polski w Ko-
łobrzegu w listopadzie 2000 r
przychylili się do prośby katolic-
kiej strony Rady Wspólnej Kato-
lików i Muzułmanów i wpisali
do kalendarium dzień 26 stycz-
nia 2001 r. jako 1. Dzień Islamu
obchodzony w Kościele Katolic-
kim w Polsce.

W niedzielę 27 stycznia w Au-
li Wielkiej „Bobolanum” przy ul.
Rakowieckiej 61 odbyły się ob-
chody ósmego oficjalnego Dnia
Islamu w Kościele Katolickim w
Polsce, organizowanego z woli i
decyzji Konferencji Episkopatu
Polski.

W trakcie uroczystości uczest-
nicy mieli możliwość obejrzenia
i wysłuchania koncertu irańczy-
ka Mahammada Rasouli grające-
go na flecie ney.

Rada Wspólna Katolików i
Muzułmanów (pod przewodnic-

twem Selima Chazbijewicza –
przewodniczącego ze strony mu-
zułmańskiej i Zdzisława Bielec-
kiego C przewodniczącego ze
strony katolickiej) organizator
spotkania reprezentowana była
przez Zdzisława Bieleckiego,
który dokonał wprowadzenia w
ideę Dnia Islamu, jego genezę.
Można było wysłuchać recytacji
Koranu i czytania Ewangelii –
cytowane fragmenty dotyczyły
wspólnych postaci obu religii:
Maryi i Jezusa. Odbyły się tez
dwie uroczyste modlitwy – o po-
kój muzułmanów i o pokój
chrześcijan. Najbardziej chyba
wzruszającym momentem było
wzajemne przekazanie sobie
znaku pokoju.

Całość uroczystości poprowa-
dził ojciec Krzysztof Ołdakowski
– rektor Bobolanum. 

Prezentacja religii i kultury Is-
lamu przygotowana została
przez fundację Mevlana.

Obejrzano również film „Je-
go współczucie” w reżyserii Onu-
na Sefkati (film pokazuje przy-
kłady współczucia oraz miłosier-
dzia względem ludzi i zwierząt u
proroka Mahometa). Uroczy-
stość zakończyła degustacja po-
traw tureckich w Sali Emaus.

e R K a
((nnaa ppooddsstt.. wwwwww..rrwwkkmm..ppll))

Na ferie zimowe WOSiR
przygotował dla młodych
warszawiaków supernie-
spodziankę. 

Codziennie, od 11 do 22 lute-
go, na jego obiektach będą orga-
nizowane imprezy sportowe. 

Każde dziecko powinno zna-
leźć coś dla siebie, bez względu
na swoją sprawność ruchową.
Pływanie, mecze piłki nożnej, te-
nis stołowy, imprezy rekreacyjne
na lodzie (obok zdjęcie z toru na
Stegnach) i w sali umożliwią
spędzenie ferii w Warszawie w
atmosferze dobrej zabawy, a co
jeszcze ważniejsze – bezpiecz-
nie. Przewidziano wiele nagród
oraz moc innych atrakcji. 

Szczegółowe informacje o im-
prezach do pobrania ze strony
http://www.wosir.waw.pl. 

Lód dla ludu

FOT. LECH KOWALSKI

FOT. LECH KOWALSKI
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33-44 PPOOKKOOJJOOWWEE kupię 
0-501-100-059

11-22 PPOOKKOOJJOOWWEE kupię 
0-501-100-059

DDOOMM kupię,
0-501-100-059

DDZZIIAAŁŁKKĘĘ rolną, budowlaną
kupię, 0-501-100-059

11//00003377
NNOOWWEE mmiieesszzkkaanniiaa 

ww PPiiaasseecczznniiee.. AAttrraakkccyyjjnnaa
llookkaalliizzaaccjjaa.. wwwwww..iinnwweesstt-kkuull..ppll
002222 775566-7766-5555,, 
00-550011-448822-999977

11//00114444
SSPPRRZZEEDDAAMM mieszkanie

48m2, 022 641-13-42

AANNTTYYKKII  przedwojenne.
Kupno-Sprzedaż, ul.
Dąbrowskiego 1, 
tel. 022 848-03-70, 
0-601-352-129

11//00003366

AATTYYKKWWAARRIIAATT kupi książki,
biblioteki, 

0-502-260-912
11//00110044

KKUUPPIIĘĘ monety, znaczki,
meble, obrazy, platery, inne
przedmioty, 022 610-33-84, 
0-601-235-118

11//00114400
SSPPRRZZEEDDAAMM aparat OMRON,

022 857-93-48
11//00113377

TTAANNIIOO koktajle HERBALIFE,
022 857-93-48

11//00113377

EELLEEKKTTRROONNIIKKAA,, mechanika,
wulkanizacja, Ursynów, 
022 641-82-41,
0-501-207-957

11//00003388 

AANNGGIIEELLSSKKII,, 
022 649-32-89

11//00003399

AANNGGIIEELLSSKKII,, 
022 649-59-70

11//11446666
AANNGGIIEELLSSKKII – MATURZYŚCI,

022 641-58-81
11//00004400

AANNGGIIEELLSSKKII,, skutecznie, 
0-698-660-156

11//00113300
DDYYSSLLEEKKSSJJAA – terapeuta,

pomoc w nauce, 
0-501-137-106

11//00004411
FFIIZZYYKKAA pedagog, 

022 641-66-65
11//11447744

GGEEOOGGRRAAFFIIAA,, matura, 
0-606-587-219

11//00113322
HHIISSTTOORRIIAA sztuki, matura, 

0-515-073-592
11//00112277

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 
022 648-78-91

11//00113399
MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, 

0-606-197-553
11//00006688

MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, 
0-506-929-868

11//11115588
MMAATTEEMMAATTYYKKAA 

022 641-11-27
11//11441166

MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, 
022 641-82-83

11//00006677
MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, dojeżdżam,

0-509-464-042
11//00114433

MMAATTEEMMAATTYYKKAA,,
doświadczenie, dojeżdżam, 
0-502-27-40-41

11//00112299
MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, FFIIZZYYKKAA,,

022 649-40-27
11//00000011

MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, FFIIZZYYKKAA,,
CCHHEEMMIIAA,, dojeżdżam, 
0-504-057-030, 
022 406-25-35

11//00007788
MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, FFIIZZYYKKAA

nauczycielka liceum,
dojeżdżam, 0-601-312-839

11//00004422
MMAATTEEMMAATTYYKKAA,,

nauczycielka, 022 648-43-09, 
11//11559922

PPOOLLSSKKII – doświadczona,
matura, 022 641-66-59, 
0-507-52-96-01

11//00003333

AAAAAA  cceennttrruumm sseerrwwiissoowwee::
KOMPUTERY, NOTEBOOKI,
MP3, PILOTY, PROJEKTORY,
LCD, PLASMA zaprasza
Meander 2A, 022 649-68-43

11//00004466

AAAAAABBCC NNAAPPRRAAWWAA
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW,, dojazd
gratis, 022 644-39-97, 
0-608-817-647

11//00004477
AADDMMIINNIISSTTRRAACCJJAA 

II ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIEE
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCIIAAMMII,, 
022 825-98-92, 
www.atrium21.pl

11//11448888
AANNTTEENNYY 0-603-375-875

11//00004488

BANERY, SZYLDY,
KASETONY, 

022 648-44-34

BBIIUURROO KKSSIIĘĘGGOOWWEE,, tanio,
dojazd, 022 643-30-22, 
0-691-514-596, gg 9095340

11//00003366
BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE,, 

0-606-234-106
11//00004499

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE,,
licencja M.F.

al. KEN 83 lok.U-11, 
022 644-08-44

11//00114411

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE
bezpyłowe, układanie
parkietów, mozaiki, paneli,
lakierowanie, olejowanie, 
0-509-267-601 11//00008844

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE
bezpyłowe. Układanie
profesjonalnie. Gwarancja, 
0-601-347-318 11//00005500

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, malarskie,
022 843-21-12

11//11554499
CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,,

układanie, naprawy,
malarskie, 0-502-1778-851

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, 
022 642-96-16

11//11442288
DDOOMMOOFFOONNYY,, 

0-603-375-875
11//00004488

FFIIRRAANNYY,, zasłony, 
obrusy, itp. 

Poprawki krawieckie, 
napy, suwaki. 

Haft – monogramy. 
0-502-333-252

11//00007777

GGŁŁAADDŹ,, malowanie, tapeta,
glazura, 0-501-062-710, 
022 647-08-62

11//00005511
HHYYDDRRAAUULLIICCZZNNEE,, 

022 848-64-73, 0-600-721-151
11//00006699

HHYYDDRRAAUULLIICCZZNNEE,, gazowe,
uprawnienia, 0-606-507-843

11//00110099
HHYYDDRRAAUULLIIKKAA AA-ZZ,, 

0-602-651-211, 022 643-71-65
11//00005522

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA,, remonty
kompleksowo, 0-501-050-907

11//00114444
IINNTTRROOLLIIGGAATTOORRNNIIAA

Amundsena 4, 0 602-60-07-73

KKAASSYY FFIISSKKAALLNNEE,, 
022 405-07-79, 

al. KEN 83 lok.U-11
11//00114411

KKOOMMPPUUTTEERRYY – pogotowie,
ul. Na Uboczu 3, 
tel. 022 894-46-67, 
0-602-301-214

11//00004411
KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis, dojazd

gratis, 0-793-343-363
11//00002200

KKRRAATTYY,,  tel. 0-603-349-374,
po 19ej: 022 643-39-22

11//11554455

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie,
022 644-94-55

11//11448899
MMAALLAARRZZ,, 0-885-770-166

MMAALLOOWWAANNIIEE,, gładzie, 
0-798-828-783

11//00112288
AAAAAA NNAAPPRRAAWWAA

TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW,, tanio, 
022 641-80-74, 
0-501-829-771

11//00008866
AAAAAA NNAAPPRRAAWWAA pralek, 

022 649-45-86, 0-501-213-385
11//00008877

AAAAAAAA NNAAPPRRAAWWAA pralek,
zmywarek, kuchenek
mikrofalowych i elektrycznych,
odkurzaczy, 022 641-69-47, 
0-604-660-792

11//00111100
NNAAPPRRAAWWAA – chłodnie,

lodówki, klimatyzacja, 
022 641-39-13, 
0-603-584-876

11//00111111
NNAAPPRRAAWWAA – lodówki,

pralki, zmywarki, 
022 643-16-65, 0-501-156-079

11//00005533
NNAAPPRRAAWWAA pralek POLAR,

CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, INDESIT, itp.,
022 644-52-59, 0-501-122-888

11//11447711

PPRRAANNIIEE dywanów,
wykładzin, tapicerek, mycie
okien, sprzątanie, 
022 423-14-54

11//00005544
RRAACCHHUUNNKKOOWWOOŚŚĆĆ,, 

0-695-721-601
11//00111133

RREEMMOONNTTYY kompleksowe
mieszkań, 0-691-640-398, 
0-504-571-525

11//00113355
RREEMMOONNTTYY kompleksowe

mieszkań, biur, 022 877-10-84
11//00005566

RREEMMOONNTTYY,, modernizacje,
projekty wnętrz, 
0-500-827-900

11//00111144
SSTTOOLLAARRKKAA pełny zakres,

PANELE,  022 641-54-84, 
0-601-751-247

SSTTOOLLAARRSSKKIIEE – naprawy,
przeróbki, szafki, zabudowy,
022 641-34-38, 0-604-637-018

11//00005577
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE,, 

ul. Warchałowskiego 6, tel.
022 644-65-07, 0-502-101-202

11//11449911
ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO,, kraty,

balustrady, ogrodzenia, itp., 
0-601-36-22-82

11//11330022

TTAAPPIICCEERRSSKKIIEE,, 
022 649-88-45 

URSYNÓW
11//00005599

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO,, 
022 618-18-26, 022 842-94-02

11//00006600
TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO solidnie,

022 668-68-40
11//00114455

ZZAAMMKKII,, 022 643-82-71, 
0-880-214-638 

11//11558877
ŻŻAALLUUZZJJEE,, RROOLLEETTYY,, 

022 649-39-82, 0-501-609-109
11//00006611

ŻŻAALLUUZZJJEE,, rolety, markizy,
022 649-73-92

11//00006622

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
EESSPPEERRAALL,, odtrucia, 
022 642-44-38, 
0-22 659-76-89

11//00006633

AAAAAAAAAAAA AALLKKOOHHOOLL ,,
NNAARRKKOOTTYYKKII 

– ODTRUCIA 24 h,
ESPERAL, 
GABINET, 

022 671-15-79, 
0-22 466-38-12

11//11449922

AALLKKOOHHOOLL,, narkotyki,
odtrucia, Esperal, TANIO!,
gabinet, 24h, wizyty, 
022 641-74-41

11//11449933

HHEERRBBAALLIIFFEE – gwarancja 
- konsultant  

Michał Łuczyński, 
022 644-79-28, 
0-601-300-933

11//11443300

PPSSYYCCHHOOLLOOGG 
– KABATY, 

0-505-12-73-75
11//11337799

AATTEENNAA SSEECCUURRIITTYY na
korzystnych warunkach
zatrudni do ochrony obiektów
na terenie Warszawy i okolic
(Piaseczno, Konstancin), 
022 853-05-05 
lub 0-665-865-011

11//00110055

AAGGEENNCCJJAA OOCCHHRROONNYY
zatrudni KIEROWNIKA

OCHRONY. 
Wymagamy: 

licencja II lub I, samochód,
doświadczenie 

w kierowaniu zespołem
pracowników, 

W-wa, ul. Dominikańska 9
lub e-mail: ochrona @

atenasecurity. pl
11//00110055

AATTEENNAA SSEECCUURRIITTYY 
zatrudni na stanowisko

kierownicze osoby
dyspozycyjne 

z samochodem. Zgłoszenia:
W-wa, ul. Dominikańska 9

lub e-mail: ochrona @
atenasecurity. pl

11//00110055

AAUUTTOOGGAAZZ zatrudni
pracownika z praktyką na
stacji LPG na Ursynowie, 
0-604-57-67-66 11//00113311

CCUUKKIIEERRNNIIKKÓÓWW do cukierni
w Piasecznie, 0-608-079-659

11//00110066

DDBBFFOO-UURRSSYYNNÓÓWW,, 
al. KEN 61, pok.502, 

tel.022 545-74-65 zatrudni
w dziale płac 2 osoby 

z wyższym wykształceniem.
Bliższe informacje na stronie

www. dbfo. ursynow. pl
/dbfo/praca. htm

11//00114477

DDIIAAGGNNOOSSTTĘĘ zatrudni
Stacja Kontroli Pojazdów na
Ursynowie, 0-502-122-801

DDOOCCHHOODDYY w wolnym
czasie, 022 843-22-21

11//00004433

DDYYSSPPOOZZYYCCYYJJNNĄĄ
opiekunkę (bez nałogów)
na Kabaty na ok. 5 godz.
dziennie (popołudniami)

do odbierania dzieci 5 i 9 lat
z przedszkola i ze szkoły.

Także podawanie posiłków,
organizowanie czasu,

drobne prace domowe. 
W sytuacjach awaryjnych

(choroba, ferie, 
część wakacji) 

praca 10 godzin dziennie.
Tel. 0-692-525-474

11//00114411

EELLEEKKTTRRYYKKAA-automatyka-
konserwacja, ˝ etatu, Goůków
k. Piaseczna, 022 757-82-26,
0-602-253-180

11//00110066
FFIIRRMMAA specjalizująca się 

w budowie domów poszukuje:
specjalisty ds. marketingu 
i promocji, kierownika
budowy, majstra budowy,
więcej: www.arkada.net.pl, 
0-604-077-599

11//00114444
FFIIRRMMAA zatrudni sprzątaczkę

na pełny etat, 022 546-88-36
11//00114466

KKUUCCHHAARRKKĘĘ do restauracji,
0-505-907-666

11//00113388
MMŁŁOODDĄĄ eekkssppeeddiieennttkkęę oodd

zzaarraazz,, mmaałłyy sskklleeppiikk nnaa
KKaabbaattaacchh.. DDoobbrree
wwyynnaaggrrooddzzeenniiee,, kkrróóttkkiiee
ggooddzziinnyy pprraaccyy,, 002222 664488-4422-5522,,
00-550066-447788-332255

11//00111155
PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW do myjni

ręcznej przyjmę, 
0-602-456-740

11//00007766
SSTTOOLLAARRZZEE – meble

biurowe, Gołków k. Piaseczna,
022 757-81-38, 0-602-253-180

11//00110066
ŚŚLLUUSSAARRZZYY – wyroby 

z blachy, Gołków k. Piaseczna,
022 757-80-01, 0-602-253-180

11//00110066
UUCCZZEENNNNIICCĘĘ do salonu

fryzjerskiego, 022 894-46-70
11//00114444

WWAARRSSZZAAWWAA,, praca 
w ochronie na obiektach
handlowych, stawka 6,50
netto, tel.0-509-341-241

11//00110077
ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ gosposię do

domu w Pyrach, 
0-501-215-383

11//00110088

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kkuurriieerróóww zz
ssaammoocchhooddeemm ddoo

rroozzwwoożżeenniiaa bbeezzppłłaattnnyycchh
kkssiiąążżeekk tteelleeffoonniicczznnyycchh nnaa

tteerreenniiee UUrrssyynnoowwaa ii
MMookkoottoowwaa,, 00-660000-991188-000022,,

002222 663344-3300-5588
11//00113333

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY ekspedientkę
KEN, Gotarda, Powsińska, 
0-697-704-646 11//00110011
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W czytelni na Lachmana

Od ruin do miasta
Bardzo ciekawą wystawę
fotografii dokumentalnej
można obejrzeć w Czytelni
Naukowej przy ulicy Lach-
mana. 

Są to przeniesione fragmen-
ty wystawy „Warszawa 1945-
1956. Od ruin do miasta” pre-
zentowane w Muzeum Histo-
rycznym m.st. Warszawy.

Fotogramy prezentują dzień
powszedni miasta w okresie
dźwigania się Warszawy z ruin,
likwidacji skutków wojny i oku-
pacji. Pokazują ruiny bardzo
zniszczonej stolicy i błyskawicz-
ną jej odbudowę. 

Możemy tu zobaczyć ludzi, ich
ogromną żywotność i miłość do
miasta przejawiającej się w do-
brej, wydajnej pracy. Lata 1945-

1956 była latami heroizmu życia
i pracy. Trzeba było odbudować
zniszczoną w 85 procentach
Warszawę, w której życie straci-
ło 50 procent mieszkańców (650
tysięcy).

Cieszono się wtedy z rzeczy
małych i wielkich, zadowolenie
budził pierwszy uruchomiony w
Warszawie tramwaj, uruchomie-
nie ważnych dla mieszkańców
wodociągów i kanalizacji, imie-
niny, kupno kwiatów, garnitu-
ru. Czas ten jednoczył starych
mieszkańców z przybyszami z
całej Polski.

Wystawa skierowana jest
szczególnie dla młodzieży, która
nie zna realiów tamtych czasów.

Wystawa czynna będzie do
końca lutego.

W a b o

Lis polarny w Domu Sztuki

Fascynująca przyroda
Miłośnicy fotografii i przy-
rody mogą obejrzeć w Do-
mu Sztuki SMB „Jary”
przy ul. Wiolinowej wysta-
wę członków Polskiego
Związku Fotografików
Przyrody – okręg mazo-
wiecki pt. „Nasze fascyna-
cje 2007” – plon konkursu
na Fotografa Roku 2007.

Związek ten powstał 25 kwiet-
nia 199 roku. Inicjatorem był Le-
szek Krzysztof Sawicki. Człon-
kami związku są miłośnicy foto-
grafii i przyrody. Należą do nie-
go zarówno profesjonaliści jak i
amatorzy. Nie ma ograniczeń
wiekowych. Na cyklicznych spo-
tkaniach maja możliwość pre-
zentacji swoich dokonań, dys-
kusji i wymiany doświadczeń.

Wystawa w Domu Sztuki by-
ła już prezentowana w Muzeum
Ziemi PAN, w Centrum Edukacji
Ekologicznej Kampinoskiego
Parku Narodowego i w Bielań-
skim Ośrodku Kultury. Wśród
wielu bardzo ciekawych prac

możemy zobaczyć m.in.: foto-
grafię Tomasza Stępnia „Nad Wi-
słą” – kategoria Krajobraz Ma-
zowsza. Zdjęcia fotografowane
są z lotu ptaka. Autor wynajmu-
je samolot i fotografuje krajo-
braz z góry. Ciekawe fotografie
to „Lis polarny” z Arktyki Janu-
sza Moskalika, czy „Maczuga
skalna” Włodzimierza Karnkow-
skiego, ale wszystkie prace są
niezwykłe. Fotografem Roku
2007 został Przemysław Jaśko
za fotografię „Koniec”.

Prace członków związku moż-
na znaleźć w wielu w wielu pod-
ręcznikach, czasopismach, albu-
mach, kalendarzach, folderach,
a członkowie związku biorą
udział w licznych wystawach w
kraju i za granicą.

Z uwagi na ogłoszoną żałobę
narodowa po tragicznej katastro-
fie wojskowego samolotu wer-
nisaż wystawy został przełożony
na 8 lutego, ale już od 26 stycz-
nia do 22 lutego można oglądać
wystawę w Galerii Domu Sztuki.

W a b o

Kabaretowa Lista Obecności Satyryków

Poniedzielski z Andrusem
Gośćmi pięćdziesiatej Ka-
baretowej Listy Obecności
Satyryków w Domu Kultu-
ry „Imielin” w niedzielę
27 stycznia byli Andrzej
Poniedzielski i Artur An-
drus. 

Poniedzielski – tekściarz, pie-
śniarz, bard, kompozytor, kaba-
reciarz, satyryk, mąż Elżbiety
Adamiak, z którą wspólnie pro-
wadzą łódzką Piwnicę Artystycz-
ną „Przechowalnia”. Artur An-
drus – dziennikarz radiowy, kon-
feransjer, poeta, autor tekstów
satyrycznych, piosenek, artysta
kabaretowy.

Współpracujący ze sobą od lat
artyści umówili się, że konferan-
sjerem będzie Andrus, a głów-
nym aktorem Poniedzielski. W
swoich monologach prowadzą-
cy ten spektakl pokazał wiele ab-
surdów polskiej rzeczywistości,
przedstawiając anonse lub ogło-
szenia napotkane w prasie, na
murach, witrynach sklepowych.

Andrzej Poniedzielski – od lat
ten sam strój, czarny garnitur –
melancholijny, ale czasem ener-
getyzujący artysta sarkastycznie
opisujący naszą rzeczywistość.
Jest to bardzo charakterystyczna
postać w świecie polskiego kaba-
retu, zachowująca na scenie „ka-

mienną twarz”. Wywołuje jed-
nak uśmiech, a często gromki
aplauz publiczności.

To „widowisko” nie pozbawio-
ne żywego słowa, w którym by-
ło wiele opowieści i wspomnień
z dawnych lat przywołało „znak
jego epoki”. Piosenki „Egzysten-
cjonalizm” czy „Obywatel czyli
ja” oraz utwory Bułata Okudża-
wy, Leonarda Cohena z własnym

tekstem bardzo się wszystkim
podobały, a wykonana wspólnie
z widownią piosenka „I love
Chopin” została nagrodzona bu-
rzą oklasków. Jeżeli znalazł się
ktoś, któremu tytuł niewiele mó-
wił, to przemawiał do nich tekst
i wykonanie autora. 

Nie mogło zabraknąć, jak
przystało na magistra inżynie-
ra, absolwenta Politechniki

Łódzkiej, dowcipów (faktów)
opowiadających o Studium Woj-
skowym – nawet bardzo młodzi
widzowie, także kobiety zaśmie-
wały się do łez. Można było po-
narzekać na brak utworów pre-
mierowych, ale te „odświeżone”
może pokazywać tylko artysta
w takim stylu i tylko artysta z
taką klasą.

W a b o

Zakończyli partyjka szachów

Sycący spektakl
O przedstawieniu, na któ-
re zaprosił w sobotę pu-
bliczność Teatr Za Daleki
w ursynowskim Domu
Sztuki SMB „Jary”, moż-
na powiedzieć bez przesa-
dy: wydarzenie! 

Był to spektakl „Para nasyco-
na”, oparty na tekstach Jana
Wołka, które powiązał w scena-
riusz Jerzy Satanowski, zarazem
reżyser całości i kompozytor kil-
ku spośród wplecionych w tkan-
kę przedstawienia songów. (Po-
zostałe napisali Janusz Grzy-
wacz, Zbigniew Wodecki, Ry-
szard Szeremeta, Włodzimierz
Nahorny i Janusz Strobel).

Na scenie występowało sze-
ścioro aktorów: Stanisława Ce-
lińska, Jan Janga Tomaszewski,
Mirosław Czyżykiewicz, Magda
Kumorek, Dorota Osińska i Mag-
da Piotrowska. Towarzyszył im
Kameleon Sekstet pod kierun-
kiem Hadriana Filipa Tabęckie-
go, jednego z najzdolniejszych
polskich muzyków młodego po-
kolenia. 

W tekstach zróżnicowanych
pod względem nastroju utwo-
rów odbijały się blaski i cienie
życia (oraz małżeńskiego poży-
cia), a pod koniec Celińska i To-
maszewski – jako tytułowa „pa-

ra nasycona”, która wiele przeży-
ła – zasiadła zgodnie do spokoj-
nej partii szachów.

Wykonawcy dali z siebie
wszystko: aktorzy z pełną estra-
dowej ekspresji Celińską na cze-
le zachwycili wysoką formą wo-
kalną i kunsztem interpretacji.
Kameleon Sekstet pokazał, że

dzięki trafnym aranżacjom moż-
na towarzyszyć wokalistom w
sposób słyszalny, a jednocześnie
dyskretny.

Słowa uznania należą się Je-
rzemu Satanowskiemu: za spra-
wą jego scenariusza i reżyserii
spektakl biegł od sceny do sceny
płynnie, w dobrym tempie i rów-

nym rytmie; nie było w nim pu-
stych miejsc.

A publiczność Domu Sztuki
po raz kolejny dopisała, stwo-
rzyła wspaniałą atmosferę i zgo-
towała artystom huczną owację,
za którą odwdzięczyli się jej bi-
sem.

a b u

FOT. VIKING
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Zachwycający koncert laureatów

Ursynowskie Kolędowanie
Organizowane po raz trzy-
nasty przez Urząd Dzielni-
cy Ursynów oraz parafię
św. Tomasza i Spółdziel-
nię Mieszkaniowa Imielin
Wielkie Ursynowskie Kolę-
dowanie odbywało się w
dniach 22-27 stycznia.

Jury w składzie: Liliana
Urbańska, Teresa Czarnecka,
Przemysław Biedrzyński, Adam
Kulis, Hanna Sadowska - posta-
nowiło przyznać dyplomy

uczestnictwa 14 zespołom i soli-
stom. 

Wyróżniono solistów: Krzysz-
tofa Bagniewskiego ze Szkoły
Podstawowej nr 96 i Karolinę
Grochowską ze Szkoły Podsta-
wowej nr 322 oraz zespoły: z
LXX Liceum Ogólnokształcące-
go; przyznano też wyróżnienia
zespołowi wokalno-gitaro-
wemu ze Szkoły Podstawowej
nr 318; zespołowi wokalno-i-
nstrumentalnemu ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Piasecznie;

zespołowi La Musica z Gimna-
zjum nr 92. 

Nagrody przyznano solistom:
Weronice Borkowskiej z SP nr 2
w Piasecznie (opiekun Elżbieta
Wilczyńska) i Jakubowi Wagne-
rowi z SP nr 313 (opiekun Kata-
rzyna Zemler) oraz: zespołowi
wokalnemu ze Studia Piosenki w
Natolińskim Ośrodku Kultury
(opiekun Krzysztof Dłutowski,
który otrzymał również nagrodę
specjalną za wieloletni wkład
pracy wzniesiony za przygoto-

wanie ciekawego programu kon-
kursowego); zespołowi wokal-
no-instrumentalnego „My” z
Klubu A4 (opiekun Paweł Ko-
chankiewicz) i zespołowi wokal-
nemu „Dominanta” z Natoliń-
skiego Ośrodka Kultury (opie-
kun Elżbieta Sitek).

Wyróżnione i nagrodzone ze-
społy oraz soliści koncertowali
w kościołach św. Tomasza Apo-
stoła, Ofiarowania Pańskiego i
św. Ojca Pio.

W a b o

FOT. VIKING
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AT M O S F E R A  w  P o w s i n i e  
u l .  Z a s t r u ż e  2 3

CCeennttrruumm TTwwoojjeeggoo RRoozzwwoojjuu
zzaapprraasszzaa nnaa wwaarrsszzttaattyy aarrttyyssttyycczz-
nnee::

Rodzinne Warsztaty Cera-
miczne  w soboty w godz. 11 00-
13 00

Warsztaty ceramiczne dla
dzieci w piątki godz.17 30 – 19
30 

Warsztaty z witrażu w czwart-
ki godz. 17 30 – 19 30 

Warsztaty z florystyki w środy
Warsztaty teatralne dla dzie-

ci we wtorki i środy
Zajęcia adaptacyjne dla rodzi-

ców z dziećmi 2-3 lata
I inne
Szczegóły o terminach i inne

na stronie www.centrumatmos-
fera.pl lub poprzez adres e-mail
atmosfera@centrumatmosfe-
ra.pl i pod tel.: 0504-741-259;
0788-757-037.

D o m  S z t u k i
S M B  „ J a r y ”

u l .  W i o l i n o w a  1 4 ,
t e l .  0 2 2  6 4 3  7 9  3 5

w w w . d o m s z t u k i . a r t . p l
3 II, g. 19 – premierowy wy-

stęp kabaretu „8 kapci” (Andrzej
Dudziec, Krzesimir Gaczkowski,
Robert Wierciński), utworzone-
go na warsztatach kabaretowych
w Domu Sztuki. W programie
również pokaz filmu Władysła-
wa Sikory „Zamknięci w celulo-
idzie”, w którym grają artyści
kabaretowi młodego i średnie-
go pokolenia z poznańskiego i
zielonogórskiego. 

7 II, g. 17 – Teatr Dziecięcy
„Kluczyk” (grupa młodsza) za-
prasza na spektakl „Śpiąca kró-
lewna”. 

7 II, g. 20 – Dyskusyjny Klub
Filmowy „Dom Sztuki” zaprasza
na pokaz odnowionej kopii filmu
Charlesa Chaplina „Dyktator”
(przełożonej z 24 stycznia z uwa-
gi na żałobę narodową). Wpro-
wadzenie: prof. Andrzej Werner. 

8 II, g. 18 – Galeria Domu
Sztuki zaprasza na wernisaż wy-
stawy Polskiego Związku Foto-
grafów Przyrody „Nasze fascy-
nacje 2007” (przełożony z 25
stycznia z uwagi na żałobę naro-
dową).

D o m  K u l t u r y  S t o k ł o s y
u l .  L a c h m a n a  5

t e l .  0 2 2  8 5 5  3 5  1 7
2 II, g. 18 – Wernisaż Beaty

Bajno – fotografia artystyczna
9 II, g. 19 – Kabaret  „Babecz-

ki z Rodzynkiem”
16 II, g. 19 – Teatr Wolandejski

„ Sen Nocy Letniej”
17 II, g. 19 – Teatr Wolandejski

„Sędziowie” 

N a t o l i ń s k i  O ś r o d e k  K u l t u r y
u l .  N a  U b o c z u  3

t e l .  0 2 2  6 4 8  6 5  8 1
w w w . n o k . a r t . p l

31 I, g. 19.30 – koncert z cyklu
„Jazz w NOK”. MOONSHIP Jaz-
zowe opracowania przebojów z
polskich seriali: Stawka większa
niż życie, Czterej Pancerni, Pol-
skie drogi i wielu innych. Na jaz-
zowo brzmi wspaniale. Piotr
Wrombel-p.,Mariusz „Fazi” Miel-
czarek-sax, Mirosław Wiśniew-
ski-b., Andrzej Rękas-tb., Adam
Lewandowski-dr.

D o m  K u l t u r y  S M B  „ I m i e l i n ”
u l .  D e r e n i o w a  6

t e l / f a x  0 2 2  6 4 1  1 9  1 5
1 II, g. 19 – Wieczór Karna-

wałowy z zespołem Dereń.

B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a  
i m .  J .  U .  N i e m c e w i c z a  

W y p o ż y c z a l n i a  N r  1 3 9
a l .  K E N  2 1

1 lutego 2008 r. godzina 19:00
Wypożyczalnia Nr 139, Aleja

K.E.N. 21
spektakl teatralny pt.: “Scena-

riusz dla trzech aktorów” B.
Schaeffera grają: Piotr Warszaw-
ski, Maciej Ferlak, Marek Pyś re-
żyseria: Piotr Warszawski

8 lutego 2008 o godzinie
19:00

W y p o ż y c z a l n i a  N r  1 3 9 ,  
A l e j a  K . E . N .  2 1

spotkanie z aktorką - BARBA-
RĄ WRZESIŃSKĄ

pt.: “teatr, poezja, kabaret...”

C z y t e l n i a  N a u k o w a  n r  X I V
u l .  L a c h m a n a  5

t e l .  0 2 2  8 5 5  5 2  2 0
5 II, g. 19 – Andrzej Kocha-

nowski – „Wyroby optyczne igo-
spodarstwa domowego”.

W y p o ż y c z a l n i a  N r  1 3 9
A l e j a  K E N  2 1

25 I, g. 19 – „Scenariusz dla 3
Aktorów” według Bogusława
Schaeffera – reżyseria: Piotr
Warszawski. Wystąpią: Maciej
Ferlak, Marek Pyś, Piotr War-
szawski.

K o n s t a n c i ń s k i  D o m  K u l t u r y
u l .  J a w o r s k i e g o  1 8

0 5 – 5 2 0  K o n s t a n c i n – J e z i o r n a
t e l / f a x :  0 2 2  7 5 4  4 7  2 3  

2 II, g. 17.00 – wernisaż wysta-
wy gobelinów z pracowni tkac-
kiej Przeplot(ki) pt.: “Wytkane
z...”. Wystawa czynna będzie do
29 lutego.

Zapisy i odbiór bezpłatnych
biletów wstępu w KDK, ul. Ja-
worskiego 18 i w filii KDK, ul.
Sobieskiego 6

FFiilliiaa KKDDKK,, uull.. SSoobbiieesskkiieeggoo 66
Ferie zimowe z KDK dla dzie-

ci w wieku szkolnym, pod ha-
słem: ZWIERZAKOMANIA. Ter-
min: 15-22 lutego, g. 10-14

15 lutego 2008 r – wycieczka
autokarowa do interaktywnego
kina CINEMA PARK BEMOWO
na film pt. “KRÓLESTWO ZWIE-
RZĄT”. Zbiórka o godz. 9.00 ul.
Sobieskiego 6

18 lutego, godz. 10.00-14.00 –
RYBY, RYBKI I KOTY. Zwierzako-
wo i zabawowo - cz. I. Zajęcia w
filii KDK, podczas których dzie-
ci dowiedzą się wielu ciekawo-
stek o rybach, a pod okiem spe-
cjalisty nauczą się jak założyć
akwarium i pielęgnować rybki. 

19 lutego 2008 r., godz. 10.00-
14.00 – JURASSIC PARK –.
Zwierzakowo i zabawowo - cz. II.
Zajęcia, podczas których dzieci
zabawią się w archeologów i od-
kopią szkielet dinozaura, a na-
stępnie będą rozwijały swoją wy-
obraźnię tworząc wspólnie z pro-
wadzącymi wielkiego zwierza-
ka-cudaka. 

20 lutego – wycieczka auto-
karowa do Rodzinnego Centrum
Rozrywki HULAKULA. Zbiórka o
godz. 10.00 w filii KDK.

Zapisy przyjmowane są w
KDK, ul. Jaworskiego 18 (tel 22
754 47 23) lub w filii KDK, ul. So-
bieskiego 6 (tel. 22 754 06 12) w
godz. 10.00-20.00. Ostatnie wol-
ne miejsca!

21 lutego 2008 r., w godz.
10.00-14.00 – W ŚWIECIE PTA-
KÓW. Zwierzakowo i zabawo-
wo - cz. III

22 lutego – OGNISKO Z OPO-
WIEŚCIAMI. Zbiórka o godz.
10.00 w filii KDK. Na zakończe-
nie ferii przy ognisku posłucha-
my opowieści o dzikich i oswojo-
nych zwierzętach, a także od-
kryjemy tajemnice świata koni.

Do 31 stycznia – trwa wysta-
wa fotografii Miast Bliźniaczych
„Twoje miasto – Moje miasto”.
Fotografie prezentowane na wy-
stawie przedstawiają urok miast
bliźniaczych: Leidschendam-V-
oorburg, Saint-Germain–en-
Laye, Konstancin-Jeziorna. 

PIĄTEK, 1 LUTEGO – CZWARTEK, 7 LUTEGO
al. Komisji Edukacji Narodowej 60, Informacja/Rezerwacja 543-52-22
MULTIBABYKINO
AAsstteerriixx nnaa oolliimmppiiaaddzziiee 
śr 12:00 

KINO NA OBCASACH 
LLeejjddiiss 
wt 20:00 

PREMIERY 
LLeejjddiiss 
pt 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
22:00 23:00 
sb 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
21:00 22:00 23:00
nd, pn, śr 9:00 10:00 11:00 12:00
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
19:00 20:00 22:00 
czw 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
21:00 22:15 
wt 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:30
22:00 

PPooddrróóżż ddoo DDaarrjjeeeerriinngg 
pt-nd, wt-czw 13:45 16:15 18:45
21:15 
pn 10:30 13:00 15:30 
PPrroojjeekktt MMoonnsstteerr
pt 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
22:00 
sb, nd wt-czw 10:15 12:15 14:15
16:15 18:15 20:15 22:15 
pn 10:15 12:15 14:15 16:15 19:45 21:15

POZOSTAŁE FILMY 
AAmmeerriiccaann GGaannggsstteerr
pt-nd, wt-czw 10:45 14:00 17:30
20:45 
pn 9:45 13:15 16:45 21:15 
AAllvviinn ii wwiieewwiióórrkkii 
pt 9:15 9:45 11:30 12:15 14:30 
sb, nd 9:15 9:45 11:30 12:15 13:45
14:30
pn 9:30 11:00 12:15 14:30 
wt 9:15 10:00 11:30 12:15 14:30 
śr 9:15 10:00 11:30 12:30 14:45 
czw 9:15 10:00 11:30 12:30 15:00 

AAsstteerriixx nnaa oolliimmppiiaaddzziiee 
pt 9:15 10:15 11:45 12:45 14:15 15:15
17:45 
sb 9:15 10:15 11:45 12:45 14:30 15:15
17:45 20:15 
nd 10:15 12:00 12:45 14:30 15:15 17:00
17:45 20:15 
pn 9:15 10:00 11:45 12:30 14:15 15:00
17:30 
wt 9:15 10:15 11:45 12:45 14:15 15:15
17:45 20:30 
śr 9:00 10:15 12:45 15:15 17:45 20:15
czw 9:00 10:15 11:45 12:45 15:15 17:45
20:15 
BBuutteellkkii zzwwrroottnnee 
pt-nd 16:45 19:00 21:15 
pn 16:45 19:00 
wt 16:45 19:15 21:30 
śr 17:00 19:15 21:30 
czw 17:15 19:30 21:45 
DDoonn CChhiicchhoott
nd 9:00 
pt-nd, wt-czw 11:30 
FFiillmm oo ppsszzcczzoołłaacchh 
- dduubbbbiinngg 
sb 9:00 

JJeesstteemm lleeggeennddąą 
pt, sb 12:30 17:15 19:30 21:45 
nd, czw 12:30 17:30 19:45 22:00 
pn, wt 12:30 17:15 19:30 21:45 
śr 12:30 17:15 
MMoottyyll ii sskkaaffaannddeerr 
pt, wt, czw 14:45 
sb 22:45 
nd 15:00 
pn 21:45 
śr 22:15 
OOssttrroożżnniiee - ppoożżąąddaanniiee 
pt 16:45 
sb 17:00 20:30 
nd 20:30 
wt 16:45 20:00 
śr 16:30 20:30 
czw 16:30 20:00 
PPeerrsseeppoolliiss 
pt, wt-czw 9:00 
nd 9:15 
PPiiłłaa IIVV 
pt, nd, wt 22:15 
sb, pn 14:45 
śr 15:00 

RRaattaattuujj - dduubbbbiinngg 
nd 9:30 
RReezzeerrwwaatt 
pt 13:45 16:15 18:30 20:45 23:00 
sb 16:00 18:15 20:30 22:45 
nd 16:00 18:15 20:30 
pn 13:15 15:30 17:45 
wt 13:45 16:00 18:15 
śr 14:15 16:30 21:15 
czw 13:45 16:15 22:00 
SSkkaarrbb nnaarrooddóóww..
KKssiięęggaa ttaajjeemmnniicc
pt, sb pn-czw 9:30 
ZZaacczzaarroowwaannaa 
pt nd śr czw 9:45 12:15 14:45 17:15
19:45 
sb 9:45 12:15 14:45 17:15 
pn 9:15 12:00 14:45 17:15 
wt 9:30 12:00 14:45 17:15 19:45 
śr 9:30 12:15 14:45 17:15 19:45 
ZZłłoottyy kkoommppaass 
- dduubbbbiinngg 
nd 9:30 

◗ SSEEAANNSSEE DDLLAA MMAAMM ZZ DDZZIIEEĆĆMMII
W najbliższą środę o godz. 12 – film „Asterix
na Olimpiadzie”. Bilety w cenie 10 zł.

◗ NNOOCCNNYY MMAARRAATTOONN FFIILLMMOOWWYY
1 lutego o 22:00 – „TESTOSTERON” 
i premierowo „LEJDIS”. Bilety w cenie 20 zł 
i 16 zł (z Kartą Multikinomaniaka i Kartą
Kredytowa Multikino) 

◗ KKIINNOO NNAA OOBBCCAASSAACCHH
5 lutego o 20:00 – film „Lejdis”. 
Bilety w cenie 20 zł. 

◗ NNOOCCNNYY MMAARRAATTOONN WWAALLEENNTTYYNNKKOOWWYY
15 lutego o 22:00 – „Smaki Miłości” „Miłość 
i inne nieszczęścia” premierowo  „P.S. Kocham
Cię”. Bilety w cenie 20 zł i 16 zł (z Kartą
Multikinomaniaka i Kartą Kredytowa Multikino.

Co i kto
Ursynów

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

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

8 4 4  0 0  7 1

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  5 5
Straż Miejska 9 8 6 ,  8 5 2  1 6  0 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. St. K. Potockiego 20 

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

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 6  2 9  8 9
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

7 5 6  7 2  4 2
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
7 6 6  7 5  0 1

Straż Miejska 7 5 0  2 1  6 0  
7 5 6  7 0  4 1

Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 0  1 8  1 9
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 5 6  4 0  0 9
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 7 5 6  2 1  4 2  

7 5 7  0 4  0 2
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322
0055-552200 KKoonnssttaanncciinn-JJeezziioorrnnaa

7 5 6  4 8  1 0 ,  7 5 6  4 2  5 0
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 
0055-550066 LLeesszznnoowwoollaa

( 0 2 2 )  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 x  ( 0 2 2 )  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl 
wojt@lesznowola.waw.pl
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 ( 0 2 2 )  7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

( 0 2 2 )  7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence ( 0 2 2 )  7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie ( 0 2 2 )  7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  
Komisariat Policji w Lesznowoli

( 0 2 2 )  7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

( 0 2 2 )  7 5 6 - 7 0 - 1 6
7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  

Straż Pożarna ( 0 2 2 )  7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,
7 5 7 - 2 2 - 2 7  

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

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

( 0 2 2 )  7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4
Piaseczno ( 0 2 2 )  7 5 7 - 0 4 - 0 2 ,

7 5 6 - 2 1 - 4 2 ,
7 5 6 - 5 9 - 9 8 ,

t e l .  k o m .  0 - 6 0 1 - 3 3 3 - 3 5 3

Ważne telefony

Multikino przygotowało nagrody – 6 bezpłatnych wejściówek
na dowolny seans. Na odpowiedzi czekamy pod numerem
648–44–00, 1 lutego, od godziny 10. Karty wstępu można
odebrać w redakcji tygodnika PASSA (ul. Lachmana 4 – stacja
metra Stokłosy) w piątek do godziny 15 i wymienić je na bilety
w kasie kina. e R K a

Jakie kraje wyprodukowały Asteriksa?
KK o n ko n k u ru r s  M u l t i k i n a  i  „ Ps  M u l t i k i n a  i  „ P A S SA S S Y ”Y ”

Odpowiadali Państwo bardzo dobrze i było tych odpowiedzi
bardzo dużo. W przyszły poniedziałek nie będę się przepraco-
wywał, stąd zadanie trudniejsze.
Diagram należy wypełnić liczbami od 1 do 9, tak, aby w żad-
nym wierszu, kolumnie i kwadracie 3x3 liczby się nie powta-
rzały. 
Prosimy podać liczby środkowego kwadratu 3x3.
Spośród Czytelników, którzy zadzwonią (648 44 32) do redak-
cji w poniedziałek w godz. 12.00-12.30, wylosujemy zwy-
cięzcę zabawy.

Za rozwiązanie z poprzedniego tygodnia nagrodę otrzymuje
Krystyna Barańska.

R y s z a r d  K o c h a n

Za dobrze
KK o n ko n k u ru r s  s u d o ks  s u d o k uu

Konkurs Czytelnika

Kamień w sercu

Co jeszcze może przytrafić się
facetowi przed czterdziestką,
który właśnie rozwodzi się z żo-
ną domagającą się specjalnych
alimentów dla... swoich kotów?
Czy coś jeszcze czeka dziewczy-
nę w gorszej połowie trzydziest-
ki, która pogodziła się już z kłam-
stwami byłego męża i z samot-
nym macierzyństwem?

Zjazd absolwentów liceum
zmieni w życiu Daszy i Marcina
więcej, niżby się spodziewali.
Odnaleziona na nowo miłość da
im nie tylko nadzieję na szczę-
ście, ale także siłę, by wspólnie
walczyć z czymś znacznie trud-
niejszym niż zawiść „życzli-
wych”: ciężką chorobą Poli, cór-

ki Daszy. I by zaakcep-
tować to, czego zmie-
nić się nie da.

Dramatyzm wyda-
rzeń, a także starannie
odtworzone realia, cel-
ne obserwacje obycza-
jowe, znakomicie na-
kreślone sylwetki bo-
haterów sprawiają, że
“Kamień w sercu” to
poruszająca, choć nie-
pozbawiona humoru
opowieść o spóźnionej
miłości, o sile potrzeb-
nej, by odeprzeć nie-
oczekiwane ciosy, a
przede wszystkim o
odwadze, by kochać.

Wszystkich, którzy
chcieliby podzielić się
swoimi wrażeniami
lub porozmawiać z
pierwowzorami boha-

terów powieści, zapraszamy do
witryny www.kamienwsercu.pl. 

Kamień w sercu, Katarzyna
Leżeńska, str. 328, Wydawnic-
two Prószyński i S-ka.

E R K a  

KKoonnkkuurrss 
Na czytelników, którzy od-

powiedzą na pytanie
CCzzyy aauuttoorrkkaa wwyyddaałłaa wwiięęcceejj
nniiżż 55 kkssiiąążżeekk ww WWyyddaawwnniicc-

ttwwiiee PPrróósszzyyńńsskkii ii SS-kkaa??
czekają nagrody książkowe.

Na odpowiedzi czekamy 
1 lutego o godz. 10.30 

pod numerem 648 44 00



W dziesiątce Plebiscytu Prze-
glądu Sportowego i TVP na naj-
lepszych sportowców Polski zna-
lazła się trójka warszawiaków:
Otylia Jędrzejczak (3 miejsce),
Marek Plawgo (7 miejsce), Anna
Jesień (8 miejsce). Pierwszego lu-
tego poznamy najlepszych spor-
towców Warszawy. 

Zostaną również wyróżnieni
najlepsi trenerzy i warszawscy
olimpijczycy z lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych. Zadecyduje o
tym na podstawie plebiscytu kapi-
tuła pod przewodnictwem Ireny
Szewińsiej.

Będzie się można o tym do-
wiedzieć na VIII Balu Mistrzów
Sportu Warszawy w Hali „Are-
na” na Ursynowie. Podczas balu
wystąpi Beata Kozidrak z zespo-
łem Bajm.Gośćmi honorowymi

będą m.in. Jacek Wszała, Jerzy
Rybicki i Andrzej Supron.  Bile-
ty w cenie 250 zł od osoby bę-
dzie można nabyć od poniedział-
ku 21 stycznia. 

Rezerwacja: Dział marketin-
gu Życia Warszawy – 022 463
07 57;
Anna Zawiślińska, sekretariat
Areny – 022 334 62 00;
Warszawsko – Mazowiecka Fe-
deracja Sportu – 022 628 05 38;
Stołeczna Estrada – 022 849 32 86
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Marta Domachowska wskoczyła do światowej „setki” i zauroczyła widownię w Melbourne 

Najbardziej lubi... kopać piłkę

–– MMiieessiiąącc tteemmuu pprrzzeenniioossłłaaśś ssiięę
nnaa MMeerrlliinniieeggoo,, ppoo kkiillkkuulleettnniimm
„„ppoobbyycciiee”” ww MMeerrzzee.. DDllaacczzeeggoo ppoo-
rrzzuucciiłłaaśś tteenn kklluubb??

– To niejako jest powrót, tre-
nowałam bowiem tutaj jeszcze,
gdy byłam juniorką. A w ogóle
nie porzuciłam, tylko wybrałam
lepszą ofertę. Warszawianka jest
w tej chwili najlepiej funkcjonu-
jącym klubem tenisowym. Spe-
cjalnie mówię klubem, a nie sek-
cją. Może nie tylko w stolicy. Do
dyspozycji jest 29 kortów, w tym
12 krytych. Na miejscu odnowa
biologiczna, siłownia, restaura-
cja, mam zapewnioną możli-
wość korzystania z basenu,
otrzymałam też pokoik do dys-
pozycji w hotelu sportowym,
mogę korzystali z hali, nie mó-
wiąc o wspaniałym położeniu
obiektów, zwłaszcza latem to ist-
na oaza zieleni. A prezesowi Me-
ry osobiście podziękowałam za
kilkuletnią opiekę. 

–– WWyynniikk ww MMeellbboouurrnnee,, ttoo nnaa
ppeewwnnoo nnaajjlleeppsszzyy ttwwóójj ssttaarrtt ww ddoo-
ttyycchhcczzaassoowweejj kkaarriieerrzzee.. WWyyggrraa-
łłaaśś,, łłąącczznniiee zz eelliimmiinnaaccjjaammii,, aażż 66
ppoojjeeddyynnkkóóww.. PPrrzzeeggrraałłaaśś ddooppiieerroo
ww ggrrzzee oo ććwwiieerrććffiinnaałł zzee ssłłyynnnnąą
VVeennuuss WWiilllliiaammss.. ZZnnaallaazzłłaaśś ssiięę
wwiięęcc ww ggrroonniiee 1166 nnaajjlleeppsszzyycchh ttee-
ggoo ttuurrnniieejjuu.. AA jjeesszzcczzee kkiillkkaa mmiiee-
ssiięęccyy tteemmuu mmiiaałłaaśś zzuuppeełłnniiee ddoossyyćć
tteenniissaa,, ppoo sseerriiii ppoorraażżeekk wwzziięęłłaaśś
nnaawweett rroozzbbrraatt zz kkoorrttaammii...... 

– Tak, w pewnym momencie
miałam zupełnie dosyć sportu.
Mój sponsor okazał się moim
wrogiem, a nie dobroczyńcą.
Sprawa znalazła się w sądzie.
Rok praktycznie straciłam. 

–– CCoo ssiięę wwiięęcc ssttaałłoo oobbeeccnniiee,,
ccuudd??

– Nie. Po prostu, znaleźli się
ludzie, którzy mi pomogli.
Pierwszym był Hiszpan Juan
Carlos Ferrero, sam czynny za-
wodnik. Zaprosił mnie do pro-
wadzonej przez siebie tenisowej
akademii. I bardziej chodziło tu-
taj nie o sport, a o wsparcie psy-
chiczne. On doskonale wiedział
o moich problemach i pomagał
je rozwiązać. Podbudował mnie,
pozwolił uwierzyć w siebie. Je-
stem mu ogromnie wdzięczna
za ten 7-miesięczny pobyt. Po-
byt u prawdziwego przyjaciela.
Ale dłużej nie mogłam, bo ciągle
tęskniłam za rodziną. Za mamą
Barbarą, tatą Wiesławem i sio-
strą Magdaleną. Dlatego wróci-
łam do Podkowy Leśnej. Ogrom-
ną rolę odegrał trener Paweł
Ostrowski. On nigdy mnie nie
opuścił. Mimo, że zrobiono wie-
le, ażeby go zniechęcić. 

–– TToo nniiee bbyyłłoo ttwwoojjee ppiieerrwwsszzee
ssppoottkkaanniiee zz ttrreenneerreemm OOssttrrooww-
sskkiimm??

– Nie, trzecie, może czwarte.
Po raz pierwszy spotkaliśmy się,
kiedy miałam 15 lat. I oto teraz

ponownie, po „włoskiej” prze-
rwie, znów trenuje mnie pan Pa-

weł. Od sierpnia ubiegłego ro-
ku. Byłam wtedy na 182 miej-

scu w rankingu WTA. Teraz je-
stem na 82, dokładnie 100 lokat

do przodu. I to nie cud, to praca,
wreszcie spokojna praca.

–– KKiieeddyy bbyyłłaaśś nnaajjwwyyżżeejj ww rraann-
kkiinngguu??

– W 2006 roku, na 37 miej-
scu.

–– KKttoo jjeesstt oobbeeccnniiee ttwwooiimm ssppoonn-
ssoorreemm??

– W sprzęt zaopatruje mnie
firma Wilson, a w tenisowe ubio-
ry, także obuwie, Adidas.

–– LLuubbiisszz AAggnniieesszzkkęę RRaaddwwaańń-
sskkąą??

– Jasne. Mogę powiedzieć na-
wet, że się przyjaźnimy. Pomaga-
my sobie wzajemnie podczas za-
granicznych startów, razem tre-
nujemy.

–– MMoożżee ssttwwoorrzzyycciiee ddeebbeell??
– Raz nawet zagrałyśmy. Ale

bez sukcesu. Odpadłyśmy już w
I rundzie, właśnie podczas Au-
stralian Open. Teraz, w ponie-
działek udaję się na start w
dwóch turniejach, w Chile i Ko-
lumbii. Poza singlem wystąpię
tam razem z Alą Rosolską w de-
blu. Może będzie bardziej udany.

–– JJeesstteeśś zzaawwooddoowwąą tteenniissiissttkkąą,,
tteenn ssppoorrtt wwyybbrraałłaaśś.. PPrróóbbuujjeesszz
cczzaassaammii iinnnnyycchh ddyyssccyypplliinn,, oocczzyy-
wwiiśścciiee nnaa zzaassaaddzziiee hhoobbbbyy,, aammaa-
ttoorrsskkoo..

– Często pływam, czasami,
dużo rzadziej,  jeżdżę na nar-
tach, nawet niedawno byłam w
Szczyrku. Ala najbardziej lubię ...
piłkę nożną. Jak byłam w Hisz-
panii, w akademii u Ferrero, cią-
gle kopałam futbolówkę. I to z
powodzeniem, mimo że grałam
z chłopakami. 

–– NNiiee bbaałłaaśś ssiięę oo kkoonnttuuzzjjęę??
– Nie, jak to Hiszpanie, zacho-

wywali się szarmancko w sto-
sunku do kobiety. Szanowali
moje nogi.

–– NNiicc ddzziiwwnneeggoo.. KKaażżddyy cchhęęttnniiee
bbyy sszzaannoowwaałł..

R o z m a w i a ł :  A d a m  M o l a k

Wicemistrz świata karate na Ursynowie

Kumite na poziomie
Karateka Michał Mierze-
jewski, trenujący na co
dzień w Centrum Sztuk
Walki u trenera Wojciecha
Styczyńskiego w SP 330 na
ulicy Mandarynki 1 został
wicemistrzem świata w
kumite drużynowym. 

W dniach 18-20 stycznia we
Włoszech, w miejscowości Rimi-
ni odbyły się Mistrzostwa Świa-
ta w Karate. Impreza ta zgroma-
dziła na starcie niewiarygodną
liczbę zawodników, ponad 2,5
tys. startujących. Udział wzięły
takie potęgi jak Włosi (zwycięz-
cy klasyfikacji medalowej po raz
drugi), Belgowie (zdobyli tyle
złotych medali ilu wystawili za-
wodników), ale również tak eg-
zotyczne kraje jak Kazachstan,
Uzbekistan, Pakistan.

Poziom zawodów był bardzo
wysoki. Klasą dla siebie, tak jak
w ubiegłym roku, znowu byli
Włosi. 

Nasz zawodnik wystąpił w
drużynie kumite (walka) w skła-
dzie: kapitan Michał Mierzejew-
ski (CSW Warszawa), Adam
Skorupski, Daniel Kucharski (na
zdjęciu). Walki drużynowe są
chyba najatrakcyjniejszą konku-
rencją rozgrywaną na zawodach
i bardzo prestiżową. Występują
trzyosobowe drużyny i zawodni-

cy toczą po jednym pojedynku
z zawodnikiem drużyny prze-
ciwnej. Zawodnicy wychodzą do
pojedynków losowo bez
uwzględniania kategorii wago-
wych. Do dalszych walk prze-
chodzi drużyna, z której co naj-
mniej 2 zawodników wygrało
swoje walki. 

Michał Mierzejewski jako naj-
lepszy w naszej drużynie miał
zaszczyt być jej kapitanem. Jego
pojedynki rozgrzewały do czer-
woności włoską publiczność,

która i tak reaguje bardzo żywio-
łowo. Po wielu doskonałych wal-
kach nasza drużyna spotkała się
w finale z drużyną Włochów (w
jej składzie byli aktualni Mistrzo-
wie Świata). 

Pojedynek był bardzo wyrów-
nany. Zabrakło troszkę szczęścia.
A może nawet troszkę gospoda-
rzom pomogli sędziowie, nie za-
uważając 2 kopnięć Michała na
głowę Włocha. 

Po finale kilkadziesiąt osób z
zawodników i kibiców gratulo-

wało Michałowi pięknej walki.
Nawet trener reprezentacji
Włoch powiedział, że to Michał
jego zdaniem był lepszy od jego
zawodnika, ale sędziowie wi-
dzieli to inaczej.

Michał Mierzejewski ma 23
lata. Jest studentem SGGW. Ka-
rate trenuje od 4 klasy szkoły
podstawowej cały czas w klubie
CSW pod okiem trenera Wojcie-
cha Styczyńskiego na ulicy Man-
darynki 1 w szkole SP 330. 

( r e d . )

Po udanym starcie w tenisowym Australian Open 
w Melbourne Marta Domachowska, 22-letnia warsza-
wianka z Warszawianki,  przesunęła się w rankingu
WTA ze 147 na 82 miejsce. Konto sportowe wzmocniła
o 171 punktów, natomiast konto bankowe o 80 tysięcy
dolarów australijskich. I chociaż to kwota brutto, to
netto też jest nie do pogardzenia. 

Po powrocie z Australii i krótkim odpoczynku w rodzinnym do-
mu w Podkowie Leśnej Martę codziennie można spotkać podczas
treningu na kortach Warszawianki. Nie mogliśmy tego przeoczyć.
Tym bardziej, że to mokotowski klub. 

FOT. LECH KOWALSKI

Bal Mistrzów Sportu Warszawy

W hali na Pileckiego

Junior Ursynów staje się kopalnią młodych piłkarskich talen-
tów. Sześciu młodych piłkarzy zostało powołanych na konsul-
tacje do Reprezentacji Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
Z najstarszego rocznika ‘93 powołani zostali: Michał Gwiazda,
Konrad Markowski i Tomasz Doliński. Z młodszego rocznika ‘94
wytypowani zostali: Bartosz Sypuła, Michał Jarosik oraz Do-
minik Zalewski. Wszystkim kadrowiczom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy kolejnych sukcesów w piłkarskiej karierze.

P i o t r  F l i s i a k

Gracze Juniora w Reprezentacji Mazowsza

Kopalnia młodych talentów
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Już nie są ostatni...

Ten mecz przejdzie zapew-
ne do historii ligowych
rozgrywek siatkarzy. Otóż
zawodnicy J.W. Construc-
tion AZS Politechnika
Warszawska przegrali co
prawda na parkiecie ursy-
nowskiej Areny 1:3
(22:25, 25:19, 15:25,
20:25) z zespołem Asseco
Resovia Rzeszów, ale trzy
punkty zostały przy nich.

A wszystko przez błąd trenera
rzeszowian Andrzeja Kowala.
Otóż szkoleniowiec ekipy gości
w pewnym momencie, w dwóch
setach (m. in. w tym przegra-
nym przez Resovię) desygnował
do gry czterech obcokrajowców,
a regulamin rozgrywek Polskiej

Ligi Siatkówki pozwala na jedno-
czesne przebywanie na parkiecie
tylko trzech. 

- Popełniłem błąd przy zmia-
nach obcokrajowców, przegra-
liśmy wygrany mecz. Biorę peł-
ną odpowiedzialność na siebie.
Mogliśmy mieć trzy punkty i
wyższą lokatę w tabeli. W tej
chwili pozostaje skupić się nam
na play-offach. Myślę, że już wię-
cej nie powtórzy się taka sytu-
acja – powiedział po meczu tre-
ner Andrzej Kowal. 

Jerzy Taczała, trener war-
szawskich akademików przy-
znał, że goście byli lepszym ze-
społem, jednocześnie komple-
mentował swych podopiecz-
nych: „cieszę się, że gramy z ty-

godnia tydzień lepiej”. Dodając:
„przygotowujemy się do utrzy-
mania w lidze, jeśli będzie nas
stać na ósemkę to bardzo do-
brze, drugim scenariuszem jest
gra w barażach”.

Nowy kapitan warszawskiej
drużyny Pavel Chudik, który za-
stąpił w tej roli Radosława Ryba-
ka: - Nie chciałbym komentować
walkowera. Natomiast widzę, że
nasza gra się poprawia. Najważ-
niejsze będzie dla nas w tej chwi-
li zdobycie sześciu punktów w
meczach z Jadarem i Delectą. 

Decyzję o walkowerze dla war-
szawiaków potwierdził główny
komisarz Polskiej Ligi Siatkówki,
znany sędzia Cezary Matusiak: -
Taka decyzja zapadła na ponie-

działkowym posiedzeniu Zarzą-
du PLS. 3:0 w setach w stosunku
25:0 w każdym i trzy punkty dla
akademików. Oczywiście Reso-
vii przysługuje prawo do odwoła-
nia, ale szanse na powodzenie są
praktycznie zerowe. Po prostu zo-
stał przekroczony regulamin or-
ganizatora rozgrywek, czyli Pol-
skiej Ligi Siatkówki.

Na kolejny mecz ligowy war-
szawiacy wybierają się do Kę-
dzierzyna-Koźla na pojedynek z
tamtejszym ZAK S.A. (w niedzie-
lę, 2 lutego). Wygrać będzie nie-
zmiernie trudno, a na kolejny
prezent rywala nie ma co liczyć.
Cud, zgodnie z porzekadłem,
zdarza się tylko raz.

A d a m  M o l a k

Uczniowski Klub Judo „Ryś”

Mistrzowskie rzuty na tatami
Doroczne podsumowanie
sezonu startowego ursy-
nowskich judoków odbyło
się w niedzielę 13 stycz-
nia.

Na uroczystości, zorganizo-
wanej przez Uczniowski Klub Ju-
do „Ryś”, mieszczący się w Gim-
nazjum nr 94 przy ulicy Na Ubo-
czu 9, nie zabrakło rodziców
oraz utalentowanych i obiecują-
cych zawodników, którzy z suk-
cesami reprezentują Ursynów
już od 15 lat. 

Wśród nich znaleźli się m.in.
Tomasz Adamiec, który w mi-
nionym sezonie zdobył dla Polski
brązowy medal w Mistrzostwach
Europy seniorów w judo, Piotr
Kurkiewicz – zdobywca pierw-
szego miejsca w zawodach Pu-
charu Europy juniorów i piątego
miejsca w Mistrzostwach Europy
juniorów oraz Bartosz Kurkie-
wicz – zdobywca brązowego me-
dalu w turnieju Pucharu Europy
juniorów młodszych. 

Podsumowanie roku było tym
razem wyjątkowe nie tylko z po-
wodu jubileuszowej, piętnastej
rocznicy działalności klubu na
Ursynowie, ale również dlatego,
że judocy „Rysia” zdobyli naj-
większą w historii liczbę, aż trzy-
nastu medali Mistrzostw Polski
w judo. Zawodnicy punktowali

we wszystkich kategoriach wie-
kowych i różnych kategoriach
wagowych.

Mistrzostwa Polski seniorów
przyniosły „Rysiom” trzy meda-
le. W kategorii –66 kg pierwsze
miejsce zdobył Tomasz Adamiec.

Na trzecich pozycjach uplasowa-
li się Piotr Kurkiewicz (–73 kg) i
Mariusz Rowicki (–60 kg), który
w tym samym roku wywalczył
również drugie miejsce w kate-
gorii wiekowej młodzieżowców
(poniżej 23 lat). 

Najliczniejszy dorobek w po-
staci medali zgotowali „Rysio-
wi” juniorzy. W trzech najniż-
szych kategoriach wagowych
zdobyli aż pięć medali. 

Paweł Jałbrzykowski i Tomasz
Głuszyk zajęli odpowiednio

pierwsze i trzecie miejsce w ka-
tegorii –60 kg, Piotr Kurkiewicz
(–73 kg) wywalczył srebro, nato-
miast Tomasz Staśkiewicz (–66
kg) i Marcin Kowalski (–73 kg)
zakończyli zawody na trzecich
lokatach.

Juniorzy młodsi także odnoto-
wali udany sezon, przywożąc
trzy medale. 

Paweł Krzywosz został mi-
strzem Polski w kategorii wago-
wej –55 kg, srebrny medal w ka-
tegorii –46 kg zdobył Łukasz
Kiełbasiński, natomiast trzecie
miejsce w kategorii –57 kg kobiet
zajęła Sena Bonsignori. Nie był
to jednak jedyny medal z Mi-
strzostw Polski zdobyty przez
dziewczęta z „Rysia”. Agata Ko-
zaczyńska w kategorii młodzi-
ków również zdobyła trzecie
miejsce.

Kroku starszym kolegom i ko-
leżankom starali się dotrzymać
młodsi zawodnicy, którzy w ka-
tegorii wiekowej młodzików
zdobyli cztery medale w Mistrzo-
stwach Międzywojewódzkich.
Agata Kozaczyńska – złoto, To-
masz Romański – złoto, Józef
Popławski – brąz, Patryk Piotr-
kowski – brąz.

Najlepsi zawodnicy klubu re-
prezentowali go również w Dru-
żynowych Mistrzostwach Polski.

Drużyny „Rysia” mogą poszczy-
cić się dwoma medalami w
dwóch kategoriach wiekowych.
Juniorzy zdobyli srebro, nato-
miast juniorzy młodsi brąz.

Warto wspomnieć też, że pią-
tegogo stycznia, założyciel i
główny trener klubu, Cezary Bo-
rzęcki, odebrał prestiżową na-
grodę dla najlepszego trenera w
okręgu warszawskim.

Judocy wystąpili w ubiegłym
roku w 57 turniejach, m.in. w
Mistrzostwach Świata seniorów
(T. Adamiec), Mistrzostwach Eu-
ropy (T. Adamiec, P. Kurkiewicz)
oraz w oficjalnych turniejach
międzynarodowych. 

Wiadomości o bardzo do-
brych wynikach zawodników
napawają wielkim optymi-
zmem, zwłaszcza że w bieżącym
roku w Pekinie odbędzie się naj-
ważniejsza impreza sportowa –
Igrzyska Olimpijskie, na które
ma szansę pojechać, wspomnia-
ny wcześniej zawodnik UKJ
„Ryś” – Tomasz Adamiec. 

Sukcesy młodych judoków
przysparzają chluby nie tylko za-
wodnikom i klubowi sportowe-
mu, ale również całej dzielnicy,
miastu i co się zdarza coraz czę-
ściej - krajowi. 

( r e d . )

Warszawska Olimpiada Młodzieży

Dobra ręczna robota
Jednym z pierwszych fina-
łów Warszawskiej Olim-
piady Młodzieży były roz-
grywane w świeżutko wy-
remontowanej sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 336 im. Janka Byt-
nara „Rudego” przy ulicy
Małcużyńskiego zawody
piłki ręcznej dziewcząt.

Po eliminacjach we wszyst-
kich dzielnicach Warszawy do
finałów przystąpiły zwycięskie
drużyny dziewczęce szkół pod-
stawowych. Przez ostatnie dwa
tygodnie odbywały się mecze 16
drużyn, mistrzów dzielnic. W
piątek 25 stycznia - w obecności
zastępcy burmistrza dzielnicy
Ursynów Bożydara Blażevicia,
naczelnika Wydziału Sportu

Wojciecha Cichego - został roze-
grany szalenie emocjonujący fi-
nał, który rozstrzygnięto dopie-
ro w dogrywce jedną bramką.
Wygrała Szkoła Podstawowa nr
300 z Wilanowa (trenerka Zo-
fia Szumilas) przed gospodynia-
mi turnieju, Szkołą Podstawo-
wą nr 336 z Ursynowa – trener
Tadeusz Rongief. Trzecie miej-
sce zajęła Szkoła Podstawowa
nr 28 – Targówek, a czwarte
Szkoła Podstawowa nr 143 – Pra-
ga Południe. 

Po zaciętym meczu finało-
wym były okrzyki radości, ale i
łzy pokonanych piłkarek. Dziew-
częta będące kapitanami drużyn
odebrały puchary, a wszystkie
zawodniczki medale.

Te k s t  i  f o t o .  V i k i n g
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