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WOŚP – wprost przeciwnie
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Warszawa schodzi na dziady

Nocne kursy metra w weekendy mają zostać wstrzymane po 9 lutego. Ich inicjator, 
obecny burmistrz Ursynowa Piotr Guział walczy jednak o zmianę tej decyzji

Czyt. str. 8
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N a początku stycznia święto-
wano 36-lecie megaosiedla
Ursynów. Dokładnie mó-

wiąc, chodzi o to, że 36 lat temu
pierwszy lokator otrzymał klucze
do mieszkania w budynku z wiel-
kiej płyty przy ulicy Puszczyka 5. I
pewnie nie byłoby w tym nic nad-
zwyczajnego, gdyby nie fakt, iż by-
ły to narodziny bodaj najbardziej
kultowego zespołu mieszkaniowe-
go w Polsce. Warszawska inteligen-
cja młodego pokolenia, gnieżdżąca
się wcześniej w ciasnocie gomuł-
kowskich mieszkanek na Sadach
Żoliborskich lub Za Żelazną Bra-
mą, zaczęła masowo się przenosić
do przestrzennych loków na Ursy-
nowie. Ulice Puszczyka, Pięcioli-
nii, Wiolinowa, Koński Jar, a
przede wszystkim urokliwa uliczka
Nutki, gdzie zamieszkał współ-
twórca Ursynowa Północnego Ma-
rek Budzyński – dały początek nie-
zwykłemu skupisku mieszkańców.
Przeciętny warszawiak, otwiera-
jący ze wzruszeniem drzwi do swe-
go ursynowskiego M-3 lub M-4,
zauważał natychmiast, że obok
niego wprowadzają się gwiazdy
branży artystycznej: Maryla Ro-
dowicz, Elżbieta Igras, Lidia Stani-
sławska, Andrzej Rosiewicz, Kry-
styna Janda, Ewa Dałkowska, Ja-
nusz Zaorski. Światek dziennikar-
ski reprezentowali między innymi:

Grzegorz Dziemidowicz i Krzysztof
Miklas z Polskiego Radia, Janusz
Pichlak z TVP oraz publicysta „Po-
lityki” Wiesław Władyka, który
zwykł był grywać w tenisa na asfal-
towym korcie za Kopą Cwila. 

C hoć poza zieloną enklawą
wspomnianych ulic Ursy-
nów pozostawał wówczas

ogromną, pełną kurzu bazą bu-
dowlaną, a możliwość zaopatrze-
nia w produkty spożywcze dawał
tylko jeden sklep (przy Końskim
Jarze),radość pierwszych miesz-
kańców była ogromna. Nic dziwne-
go, że Maryla Rodowicz i Krystyna
Janda chętnie zgodziły się wystąpić
na zaimprowizowanej estradzie
pod Kopą, żeby podzielić się tą ra-
dością z sąsiadami. Dopiero później
miejsce dla artystów znalazło się w
Domu Rodzinnym i Domu Sztuki.
Jeszcze było daleko do powstania
pierwszego ursynowskiego super-
marketu (Megasamu), w którym
zaopatrywał się choćby późniejszy
prezydent RP Aleksander Kwa-
śniewski. 

Specyfiką tego pierwszego,
spółdzielczego Ursynowa by-
ły nowatorskie rozwiązania

socjalne. Chociażby klubiki dzie-
cięce w poszczególnych enklawach
megaosiedla, będące czymś więcej
niż tylko substytutami przedszko-
li. Wychodząc z żoną rano do pra-
cy, mogłem zostawiać córkę pod
bardzo dobrą opieką nawet do
godz. 20.00. Koszt takiej dziennej
opieki wynosił 5 złotych. 

M etro wydawało się w tam-
tym czasie kosmicznie
daleką perspektywą,

więc komunikację ze Śródmie-
ściem zapewniały nam przyspie-
szone autobusy linii 192 i 492.
Pierwsi ursynowianie byli wszak-

że społecznością już w większości
zmotoryzowaną, toteż na obszer-
nych parkingach pyszniły się rzę-
dy fiatowskich limuzyn 126p i
125p, przetykane po części łada-
mi. Harmonizacją świateł sygna-
lizacyjnych w Warszawie nie zaj-
mował się jeszcze inżynier Galas,
więc mieliśmy na całej długości Pu-
ławskiej zieloną falę, o której te-
raz można tylko pomarzyć. 

P rzestrzenność ursynowskich
mieszkań przynosiła ich lo-
katorom tak wielką satysfak-

cję, że nie zwracało się uwagi na
tandetę wykonania najróżniejszych
urządzeń. W przeciwieństwie do

dzisiejszych osiedli te na Ursynowie
Północnym nie były ogrodzone, co
sprzyjało zacieśnianiu więzi mię-
dzy sąsiadami, zwłaszcza wtedy,
gdy nastał stan wojenny i trzeba by-
ło sobie wzajemnie pomagać, wspie-
rając się choćby kartkami na benzy-
nę. A przecież od 1976 sytuacja go-
spodarcza była już kryzysowa i obok
legendarnych kartek na cukier po-
jawiły się nawet kartki na buty. 

Z tego względu moje pokole-
nie ma z ówczesnej epoki
wspomnienia mieszane. La-

ta 1971-1980 określa się mianem
dekady Edwarda Gierka, następcy
Władysława Gomułki na stanowi-

sku pierwszego sekretarza Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej,
które było naówczas dużo ważniej-
sze od stanowiska premiera. Gie-
rek, co dziś wszyscy przyznają, za-
czął dobrze, lecz skończył marnie,
próbując unowocześnić kraj z po-
mocą zagranicznych kredytów,
które się nie bilansowały ekspor-
tem naszych towarów. 

N ie da się ukryć, że przez kil-
ka lat inwestycyjnego sza-
leństwa było się z czego cie-

szyć, powstała bowiem rekordowa
liczba miejsc pracy i rekordowa
liczba mieszkań, a PLL LOT zaczę-
ły nam zapewniać tanie podróże

do Ameryki. Udało się wreszcie
zmotoryzować Polskę Fiatem
126p, zbudować drogę ekspreso-
wą z Warszawy do Katowic, a w sa-
mej stolicy – Trasę Łazienkowską.
W TVP powstało za sprawą Ma-
riusza Waltera znakomite Studio
2. Mało kto pamięta, że pod rząda-
mi Gierka ruszyła też odbudowa
Zamku Królewskiego. Donald Tusk
może zazdrościć Gierkowi sukce-
sów sportowych PRL-u lat siedem-
dziesiątych, gdy Irena Szewińska
została uznana za najlepszą spor-
tsmenkę na kuli ziemskiej, siatka-
rze byli najlepsi na świecie, a piłka-
rze – prawie najlepsi (III miejsce w
MŚ 1974 w RFN). 

W dzisiejszej dyskusji nad
dokonaniami Gierka
wypomina mu się –

obok komunistycznej proweniencji
– również wiernopoddańcze kroki
w stosunku do dominatora Układu
Warszawskiego (wpisanie do Kon-
stytucji zdania o wiecznej przyjaź-
ni z ZSRR). Dla przeciętnego Pola-
ka owe polityczne manewry miały
jednak niewielkie znaczenie. Du-
żo istotniejsze było choć chwilowe
wyrwanie kraju z długoletniego
marazmu gospodarki socjalistycz-
nej, niedostosowanej do światowe-
go układu ekonomicznego. Gierek
uczynił – w warunkach politycz-
nego zniewolenia – pierwszy krok
ku Zachodowi i tej zasługi już mu
nikt nie odbierze. A że był w swoim
zapale zmieniania Polski bardzo
naiwny, to już inna sprawa. Bo
chyba tylko on wierzył, że produko-
wanym przez FSO polonezem uda
się podbić rynek USA, chociaż ten
efektownie wyglądający samochód
psuł się równie często co zakupiony
obecnie przez LOT – Dreamliner.

P A S S M I TA

RYS. PETRO/AUGUST
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JJuużż wwkkrróóttccee rroozzssttrrzzyyggnniięęcciiee XXIIIIII PPlleebbiissccyyttuu nnaa NNaajjlleeppsszzyycchh SSppoorrttoowwccóóww WWaarrsszzaawwyy 22001122 rr..
Plebiscyt na najlepszych sportowców Warszawy i związany z nim bal na stałe wpisał się w

kalendarz miejskich wydarzeń sportowych, w którym udział biorą wybitni obecni i byli sportowcy,
władze instytucji sportowych, przedstawiciele samorządu, oraz warszawiacy.

LLaauurreeaaccii XXIIIIII PPlleebbiissccyyttuu wwyyłłoonniieennii zzoossttaannąą ww nnaassttęęppuujjąąccyycchh kkaatteeggoorriiaacchh::
- Najlepszy Sportowiec Roku
- Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku
- Trener Roku
- Sportowa Osobowość Roku
- Najpopularniejszy Sportowiec Roku
- Sportowa Impreza Roku
Nad prawidłowym przebiegiem plebiscytu czuwa Kapituła, składająca się z wybitnych autorytetów

sportowych takich jak: Irena Szewińska, Dorota Idzi, Ryszard Szurkowski, Jerzy Engel i Andrzej
Supron. Sportowiec, wybrany „Najlepszym Sportowcem Roku 2012”, otrzyma od Prezydenta
m.st. Warszawy tytuł „Sportowej Twarzy Warszawy”. 

Wyniki XIII Plebiscytu poznamy podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy, który odbędzie się 18
stycznia br. w hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów. Tym razem dobrą zabawę podczas Balu
zapewni występ Ani Rusowicz, która szturmem zdobyła polski rynek muzyczny wprowadzając na listy
przebojów zapomniany gatunek big-bit oraz Rock & Roll Band Marcela Woodman’a. Niepowtarzalna
oprawa artystyczna, kolorowe światła, płyty winylowe, skrzydlate samochody przeniosą nas w okres
rozkwitu jednego z najbardziej energetycznych i porywających gatunków muzyki i rock’n’rolla.

To będzie niezapomniana karnawałowa noc. Sprzedaż biletów na bal w cenie 300 złotych:
- hala Arena Ursynów w godz. 10-18 (tel. 22 334 62 50, email:arenaactiveclub@ucisr.pl) 
- Stołecznej Estradzie w godz. 8-16 (tel. 22 849 91 31, email: bal@estrada.com.pl)
Serdecznie zapraszamy. / M B /

XXI Finał WOŚP znowu rozgrzeje miliony serc

Orkiestra zagra, pobije rekord?

Policja przypomina!
Zasady bezpieczeństwa dla wolontariuszy

W czasie XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak co roku kwestować będą wolon-
tariusze. Zbiórką pieniędzy zajmować się będą przede wszystkim ludzie młodzi, którzy mogą być
narażeni na niebezpieczeństwo rozboju, czy kradzieży. Policjanci apelują o przestrzeganie w tym
dniu środków ostrożności i wskazują czego należy unikać, aby bezpiecznie zbierać pieniądze.

Przypominamy aby:
Unikać miejsc mało uczęszczanych, takich jak podwórka, bramy przejściowe, a po zmroku par-

kingi, skwery lub inne miejsca nieoświetlone i niebezpieczne;
** kwestować, co najmniej we trójkę, osoba trzymająca puszkę powinna znajdować się w środku;
** zbierać datki w towarzystwie przyjaciół, bądź w obecności starszych kolegów;
** kwestujące dzieci zawsze były pod opieką dorosłych;
** nie czekać, aż puszka zapełni się całkowicie, lepiej kilka razy odnieść pieniądze do punktu zbiórki;
** kiedy ktoś będzie Was zaczepiał, próbował wyrwać puszkę - krzyczcie, wzywajcie pomocy, szu-

kajcie wokół siebie policjantów lub innych osób dorosłych, które wam pomogą.
Jeżeli jednak dojdzie do tego, że ktoś będzie próbował zrobić Wam krzywdę:
** pamiętajcie, że życie i zdrowie jest najważniejsze, a więc nie ratujcie za wszelką cenę skarbonki;
** starajcie się zapamiętać, jak najwięcej szczegółów z wyglądu napastników - to w jakim kierun-

ku uciekli, do jakiego samochodu wsiedli;
** natychmiast powiadomcie o tym, co się stało osoby dorosłe lub policjantów.
** nie bójcie się dzwonić pod numery alarmowe Policji - 997 (z telefonów stacjonarnych) lub 112

(z telefonów komórkowych).
W przypadku podejrzenia, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje podrobio-

nym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką prosimy o kontakt z Policją.

W najbliższy weekend odbę-
dzie się już XXI Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.Orkiestra tym ra-
zem zagra dla ratowania
życia dzieci i godnej opieki
medycznej seniorów.

W tym roku po raz pierwszy
WOŚP zagra nie tylko dla dzieci,
ale również dla seniorów. Część
pieniędzy zebranych podczas te-
gorocznego finału zostanie prze-
kazana na wyposażenie szpitali
geriatrycznych i zakładów opie-
kuńczo-leczniczych.

– Pieniądze bardzo się przy-
dadzą, ponieważ opieka geria-

tryczna w naszym wojewódz-
twie na razie jest bardzo skrom-
na. Mamy tylko 3 oddziały geria-
tryczne, w szpitalach w Białej
Podlaskiej, Parczewie i we Wło-
dawie. W sumie jest tylko 88 łó-
żek, a według norm unijnych po-
winno być minimum 220 – mó-
wią organizatorzy akcji.

– Brakuje specjalistów, rehabi-
litantów, pielęgniarek i psycholo-
gów. A taka opieka jest bardzo po-
trzebna, ponieważ korzysta z niej
mnóstwo osób. Zaledwie 8% se-
niorów deklaruje, że nie ma pro-
blemów ze zdrowiem – dodają.

Organizacja chce w tym roku
zwrócić uwagę na częste zjawi-
sko wykluczenia, które często
dotyka ludzi w podeszłym wie-
ku. Pieniądze z 21. Finału zosta-
ną podzielone. Połowa z zebra-
nych środków zostanie wykorzy-
stana na wsparcie terapii nowo-
rodków i niemowlaków, połowa
będzie przeznaczona na sprzęt w
szpitalach geriatrycznych.

Orkiestra ze środków zebra-
nych podczas 21. Finału planuje

zakupić urządzenia takie jak:
łóżka o regulowanej wysokości z
zabezpieczeniami, materace
przeciwodleżynowe, statywy
mobilne do kroplówek, ssaki
elektryczne i akumulatorowe,
pompy infuzyjne i pompy żywie-
niowe, sprzęt rehabilitacyjny ty-
pu rotory kończyn dolnych i gór-
nych, tory do nauki chodzenia,
czy rowery treningowe.

W Warszawie, jak co roku fi-
nał obędzie się na pl. Defilad.
Podczas imprezy nie zabraknie
oczywiście gwiazd. Wśród wy-
stępujących na scenie pojawi się
między innymi zespół Enej, Big

Cyc czy Doda. Tradycyjnie o go-
dzinie 20 będzie można podzi-
wiać spektakl pirotechniczny
„Światełko do Nieba”.

W całym kraju odbędzie się
blisko 800 koncertów z udzia-
łem ponad tysiąca artystów, a
także cała masa różnego rodza-
ju imprez i happeningów.

W wielu miastach odbędą się
pokazy i kursy uczące pierwszej
pomocy. WOŚP stara się, aby za-
jęcia z pierwszej pomocy stały
się zajęciami obowiązkowymi
już w szkole podstawowej i trud-
no się z takim pomysłem nie zgo-
dzić. Warto wiedzieć jak reago-
wać w momentach krytycznych,
kiedy życie drugiej osoby znajdu-
je się w naszych rękach.

Warto dodać, że WOŚP cieszy
się wielką popularnością nie tyl-
ko w Polsce. Sztaby XXI Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy zorganizowano między
innymi w Afganistanie, Arabii
Saudyjskiej, Austrii, Bośni, Gre-
cji, Irlandii, Kanadzie, Niem-
czech, Norwegii, USA czy w Sze-

tlandach Południowych na An-
tarktyce.

Charytatywne szaleństwo XXI
Wielkiego Finału dotrze w tym
roku poza Polską do ponad 40
miast na całym świecie – od po-
bliskiego Berlina aż do afgań-
skiej bazy w Ghazni. Najwięcej
bo aż 16 sztabów znajduje się w
Wielkiej Brytanii, a dodatkowe
cztery w Irlandii. 5 sztabów jest
też w Niemczech i USA – tam
gdzie Polonii jest najwięcej.

Organizatorzy w sztabach
zagranicznych podobnie jak w
tych w Polsce liczą na pobicie
zeszłorocznych rekordów – w

Paryżu było to w zeszłym roku
12 tysięcy euro, w Londynie 27
tysięcy funtów, a w Chicago aż
70 tysięcy dolarów. W tym ro-
ku ambicje są jeszcze większe.
Ale zarówno dla organizatorów
jak i Polaków mieszkających
poza granicami kraju, WOŚP to
nie tylko największa impreza
charytatywna roku. To coś du-
żo więcej.

W imieniu nie tylko redakcji,
ale chyba także wszystkich Pola-
ków, chciałbym podziękować
wszystkim wolontariuszom, któ-
rzy jak co roku pełni zapału wyj-
dą na ulice i z uśmiechem na
twarzach będą zbierali pienią-
dze. Trzeba zaznaczyć, że jest to
praca bardzo ciężka i całkowi-
cie bezpłatna. Wszyscy wolon-
tariusze swoją postawą dobitnie
pokazują, że jak się chce, to moż-
na zrobić coś dobrego, tak zwy-
czajnie, po ludzku. To także dzię-
ki nim i ich ciężkiej pracy WOŚP
będzie miała okazję, aby pobić
kolejny rekord.

L u K

Na Ursynowie sztab WOŚP – USS „Mandarynka”, mieszczący się przy ul. Mandarynki 1 działa
już od dwunastu lat. W niedzielę stu wolontariuszy, głównie młodzieży w wieku gimnazjalnym i
licealnym, wyjdzie na ulice Ursynowa „uzbrojonych” w specjalnie oznakowane puszki, aby wspierać
XXI Finał WOŚP. Tegoroczne hasło przewodnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy brzmi: „Dla
ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”.

FOTO LECH KOWALSKI
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Wizz Air, największa nisko
kosztowa i nisko taryfowa
linia lotnicza w Europie
Środkowo Wschodniej w
ubiegłym roku przewiozła
ponad 12 milionów pasa-
żerów, co przekłada się na
12 procentowy wzrost w
skali roku. 

W 2012 roku Wizz Air zwięk-
szył siatkę połączeń z 203 do 250
i uruchomił nowe połączenia do
Gruzji, Izraela, Słowenii i Szwaj-
carii, co sprawiło, że jest obecny
już w 29 krajach. Średni współ-
czynnik obciążenia około 80 ty-
sięcy lotów wyniósł ponad 85
procent, co podkreśla popular-
ność nisko kosztowych linii lotni-
czych. 

W Polsce Wizz Air przewiózł
ponad 4,3 miliona pasażerów.

W 2012 roku Wizz Air wpro-
wadził innowacyjną politykę
bagażową, stając się jedyną li-
nią lotniczą w Europie, która
zachęca pasażerów do podró-
żowania z małym bagażem

podręcznym, co wpływa na
zwiększenie zarówno wydajno-
ści jak i oszczędności. Pasaże-
rowie zareagowali pozytywnie
na wznowienie (re-launch) i
uatrakcyjnienie klubu zniżko-
wego – Discount Club. Dzięki
niemu Wizz Air może nagra-
dzać lojalnych pasażerów, ofe-
rując im gwarantowane zniżki
na wszystkie loty. W najbliż-
szym czasie Wizz Air planuje
zwiększenie swojej floty, aby
móc przewieźć 13,5 milionów
pasażerów w bieżącym roku.

– Mimo wysokich cen paliwa
i rosnących podatków rządo-

wych, takich jak APD** w Wiel-
kiej Brytanii, Wizz Air nadal sty-
muluje popyt na nisko kosztowe
podróże lotnicze, odnotowując
12 procentowy wzrost w 2012
roku, jedną z najwyższych stóp
wzrostu w europejskim przemy-
śle lotniczym. Wizz Air z sukce-
sem buduje swoją pozycję jako
firmy najchętniej wybieranej
przez klientów, oferując im
wspaniałą obsługę i jednocze-
śnie niskie ceny, sprawiając, że
nisko kosztowe podróżowanie
staje się bardziej atrakcyjne dla
świadomych pasażerów i osób
podróżujących w sprawach biz-
nesowych. Będziemy kontynu-
ować rozwój naszych działań
operacyjnych, wchodząc na no-
we rynki i dodając nowe lotniska
do siatki naszych połączeń w
2013 roku– powiedział József
Váradi, prezes Wizz Air.

y b y

** APD (Air Passenger Duty) –
lotniskowy wprowadzony w
Wielkiej Brytanii.

12 milionów pasażerów w roku ubiegłym

47 nowych połączeń, cztery nowe kraje

Dłużej na Lotnisku Chopina
Linie lotnicze Wizz Air potwierdzają przedłużenie swojej tym-

czasowej działalności operacyjnej na warszawskim Lotnisku
Chopina do północy 22 stycznia, oczekując dalszych szczegółów
związanych z naprawą pasa startowego na Lotnisku w Modlinie.
Podjęcie decyzji o przedłużeniu tymczasowej działalności na
warszawskim lotnisku było konieczne, aby umożliwić pasażerom
planowanie przebiegu ich podróży.
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Stało się! Mamy nowy
2013 rok. Z nowym ro-
kiem nowe postanowie-
nia, – z takiego założenia
wyszła najwyraźniej pani
prezydent Hanna Gronkie-
wicz-Waltz. „Oszczędzaj-
my” – wykrzyczała z pew-
nością w myślach w sylwe-
strową noc i zaraz prze-
szła do czynów. I tak oto
noc z 9 na 10 lutego będzie
ostatnią okazją do
przejechania się metrem o
tak późnej porze.

Trochę statystyki
Według danych, przekazanych

opinii publicznej przez Zarząd
Transportu Miejskiego, miesięcz-
ny koszt nocnych kursów metra
wynosi około 300 tys. złotych.  W
skali roku daje to blisko 3.6 mln zł
– tyle też mają wynieść przewidy-
wane oszczędności. I być może
nie byłoby aż tak wielkiego obu-
rzenia mieszkańców Warszawy,
gdyby nie fakt, że od 1 stycznia
ceny biletów wzrosły o  prawie
25%! Skoro płacimy (wcale nie
tak mało), mamy również prawo
wymagać. I najwyraźniej wyma-
gamy... komfortu dla miłościwie
nam panującej dyrekcji ZTM. 375
tysięcy złotych – to kwota prze-
znaczona w tym roku na wypoży-
czenie nowych aut dla ZTM-o-
wskiej dyrekcji. Wracając do Pa-
ni Prezydent, przypomnijmy: 15
lutego 2007 r. Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz, na stacji metra Cen-
trum, powiedziała: – Wielu
mieszkańców Warszawy oczeki-
wało, że metro będzie służyć nam
również nocą,, więc będzie kurso-
wało w weekendy do późnych go-
dzin nocnych. 

Minęło sześć lat i, jak widać,
przez taki okres wiele może się
zmienić. Młodzi, którzy cieszy-
li się wtedy z takiej inicjatywy,
zdążyli wyrosnąć z weekendo-
wych imprez i wracania metrem
po nocy. Dzisiejsza młodzież...
No cóż, w końcu szybko przy-
stosuje się do zmian, więc w

czym problem? Poza tym, na
miłość boską, nie dramatyzuj-
my! Już niedługo wiosna – w
całej Warszawie znowu pojawią
się rowery. Czyż może być coś
wspanialszego niż nocna prze-
jażdżka rowerem pod gwiaździ-
stym niebem? 

Głos ludu
Na Facebooku powstały liczne

grupy jednoczące obrońców
nocnego metra. Najpopularniej-
sza z nich „Impreza na koniec
nocnego metra w Warszawie” to
5,5 tys. członków. I choć z po-

zoru to tylko zabawa, bo jak czy-
tamy na fanpage’u jest to „im-
preza na cześć ostatniej nocki
naszego metra w Warszawie, na
każdej stacji DJ i impreza – w
wagonach metra muzyka”, to w
założeniu jest coś więcej – poka-
zanie władzom stolicy, że metro

jest potrzebne, również w nocy,
szczególnie młodym. Z kolei na
stronie http://www.petycjeonli-
ne.com/nocnemetro znajdzie-
my adresowaną do prezydent
m.st. Warszawy petycję, pod któ-
rą podpisało się ponad 7,5 tysią-
ca użytkowników metra.

Na głosy mieszkańców nie po-
zostaje obojętny również bur-
mistrz Dzielnicy Ursynów, który 7
stycznia wystąpił do burmistrzów
pozostałych czterech dzielnic,
przez które przebiega 1. linia me-
tra, z propozycją sfinansowania
nocnych kursów metra z pienię-
dzy tych dzielnic. W liście, przesła-
nym do włodarzy Bielan, Mokoto-
wa, Śródmieścia i Żoliborza, bur-
mistrz Ursynowa napisał między
innymi: „Proponuję, aby Dzielni-
ce, przez które przechodzi I linia
metra, wygospodarowały środki
finansowe w swoich załącznikach
dzielnicowych do budżetu Mia-
sta, a następnie przekazały ją do
dyspozycji ZTM na utrzymanie
nocnych kursów metra. Jedno-
cześnie proponuję, aby przyjąć
kryterium podziału brakującej
kwoty pomiędzy Dzielnice – we-
dług liczby stacji metra znajdują-
cych się na obszarze Dzielnicy.”

Według wyliczeń burmistrza
Ursynowa, w 2013 r. pięć dziel-
nic musiałoby wygospodarować
w swoich budżetach następują-
ce kwoty:

Bielany (4 stacje) – 600 tys. zł,
Mokotów (5 stacji) – 750 tys. zł,
Śródmieście (5 stacji) – 750 tys. zł,
Ursynów (5 stacji) – 750 tys. zł,
Żoliborz (2 stacje) – 300 tys. zł.
Ponadto zaznacza on, że „kwo-

ty do wygospodarowania stano-
wią ułamek procenta (w przy-
padku Ursynowa niecałe 0,3 pro-
cent) i są realne do pozyskania.”
Obecnie nocne pociągi metra kur-
sują co 15 minut, przy nakładzie
finansowym wyliczonym przez
burmistrza Dzielnicy Ursynów,
Piotra Guziała, będą one mogły
kursować rzadziej – bo co 30 mi-
nut, nadal jednak będą obecne.
Do spotkania burmistrzów miało
dojść w środę (9 stycznia) rano,
ale narada została przełożona. 

Likwidacja nocnych kursów
metra może prowadzić do wnio-
sku, że zeszłoroczny zakup no-
wych 210 wagonów za 1 mld 70
mln złotych to była po prostu
rozrzutność. M i c h a ł  O s i t e k

Po północy się śpi, a nie jeździ metrem...

Nocne kursy tylko do 9 lutego...

BBuurrmmiissttrrzz GGuuzziiaałł nniiee ddaajjee zzaa wwyyggrraannąą
Chociaż 9 stycznia nie doszło do spotkania burmistrzów dzielnic, zainteresowanych nocnym kursowaniem metra, inicjator tej na-

rady, włodarz Ursynowa Piotr Guział wierzy, że jego pomysł w sprawie finansowania podziemnego transportu w weekendy zosta-
nie jednak zaakceptowany:

– Burmistrzowie wyrazili wstępne zainteresowanie, jednakże zaproponowany przeze mnie termin spotkania wydał im się zbyt krót-
ki dla podjęcia wiążących decyzji finansowych. Trwa ustalanie dogodnego dla wszystkich terminu. Spotkanie odbędzie się najpraw-
dopodobniej w następnym tygodniu. Mam nadzieję, że w tym przypadku dyscyplina partyjna nie weźmie góry nad lojalnością wo-
bec mieszkańców – zastanawia się Guział, który kilka lat temu jako spiritus movens sąsiedzkiego stowarzyszenia Nasz Ursynów sku-
tecznie powalczył o nocne kursy metra. 

– Jeśli prezydent Warszawy nie zmieni zdania, a zainteresowani burmistrzowie odrzucą moją propozycję, rozpocznę akcję zbie-
rania 15 tysięcy podpisów pod pierwszym obywatelskim projektem zmian w budżecie miasta z korzyścią dla przejazdów metra no-
cą – podkreśla nieugięty społecznik.

FOTO LECH KOWALSKI

Ursynowski Bieg Wigilijny po śnieżnym puchu

Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni
Mieszkająca w Zaporożu
Ukrainka Olena Babenko
oraz nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w szkole
podstawowej w gminie
wiejskiej Rusiec koło
Nadarzyna Jacek Nowo-
cień z Podkowy Leśnej
zwyciężyli w mającym wie-
loletnią tradycję Ursynow-
skim Biegu Wigilijnym. 

Jak podkreślali uczestnicy,
zmęczyli się potwornie kilkakrot-
nym pokonywaniem wzgórza w
Parku im. Romana Kozłowskie-
go (Kopa Cwila), ale byli bardzo
zadowoleni.

„Nie trzeba jeździć do Zako-
panego, ta kopa, jak się tak kilka
razy wbiegnie i zbiegnie może
wykończyć człowieka. Ale było
super, świetna impreza” – powie-
dział 43-letni Krzysztof Przybysz,
który od… 23 lat jest pracowni-
kiem Urzędu Pocztowego nr 130
przy ul. Szolc-Rogozińskiego, a
biegać zaczął ponad 20 lat temu.

Jak przyznał, nigdy go nie cią-
gnęło, aby startować w zagranicz-
nych zawodach, a tym bardziej
teraz. „Mamy sporo świetnych
biegów na Ursynowie, w Warsza-
wie, a także w Polsce. W sumie
ponad 70 razy pokonałem dy-
stans 42 km 195 m w kraju, z cze-
go 20 razy w stolicy. Mój rekord to

2 godziny i 41 minut. Staram się
ciągle zachęcać pracowników z
mojej poczty, ale jakoś trudno jest
im zrobić pierwszy krok w tym
kierunku” – zaznaczył.

Bieg Wigilijny przypomniał, że
na Kopie Cwila w 1987 roku mia-
ło miejsce preludium mistrzostw
świata IAAF w przełajach na torze
„Służewiec”. Wraz z przedstawi-
cielami polskich mediów wystar-
towało wtedy pokaźne grono re-

porterów z kilkunastu krajów, a
wśród nich dyrektorzy najwięk-
szych na świecie maratonów - no-
wojorskiego Fred Lebow i lon-
dyńskiego Christopher Brasher.

Teraz była okazja, by powspo-
minać tamte lata, tamte osoby, a
także tych, którzy bardzo często
startowali na Ursynowie, jak cho-
ciażby Ryszard Anyżewski, Sta-
nisław Dankowski, Adam Flisak,
Jerzy Lewandowski, Stefan No-

wicki czy też sędziowali – Woj-
ciech Gaczkowski, Bogdan Sa-
dłowski, nagrywali dla TVP –
Wojciech Zieliński, albo wspoma-
gali pucharami – Jacek Połulich.

Biegi wigilijne na Ursynowie
mają wieloletnią tradycję, kul-
tywowaną dzięki fanatykom,
przy wsparciu m.in. urzędu
dzielnicy, Ogniska TKKF „Wy-
ścigi”, Totalizatora Sportowe-
go, Strauss Cafe Poland. Świą-

teczne spotkania uczestników
zawodów odbywają się w loka-
lu pod Kopą Cwila – kiedyś był
to Klub „Jar”, a od listopada
2011 roku pizzeria „Oryginal’s”.
Jak zaznaczyła Iwona Przyby-
siak, mimo zmiany właściciela
(obecnie Marcin Wiśniewski),
cały personel nadal bardzo
chętnie angażuje się w przygo-
towanie wigilijnej imprezy.
Ostatnio doszła nowa tradycja –
wspomagania przez uczestni-
ków i organizatorów biegu osób
bezdomnych w noclegowni w
pobliżu „Wyścigów”.

Czołowa „10” kobiet Ursynow-
skiego Biegu Wigilijnego: 1. Ole-
na Babenko (Ukraina), 2. Tatia-
na Konstantinowa (Lechici Zie-
lonka), 3. Katarzyna Wiśniew-
ska (Praga Południe), 4. Teresa
Polak (KB ActiveSports Ursy-
nów), 5. Małgorzata Drewnik
(Ursynów), 6. Teresa Żywek
(Mokotów), 7. Małgorzata But-
kiewicz (KB Galeria Mokotów),
8. Joanna Czechowska (Kaba-
ty), 9. Anna Bartosik (Kanie He-
lenowskie), 10. Anna Kalinkie-
wicz (Stegny).

Czołowa „30” mężczyzn: 1.
Jacek Nowocień (Nolett-Finance
Podkowa Leśna), 2. Szymon
Drabczyk (Śródmieście), 3. Jaro-
sław Chrabałowski (KB Active-

Sports Białołęka), 4. Tadeusz
Góral (KB Tgart Mokotów), 5.
Dariusz Knychas (KB Ergo Mo-
kotów), 6. Andrzej Sajkowski
(Metro Warszawskie Mokotów),
7. Bogdan Piątek (KB Lechici Zie-
lonka), 8. Hubert Rogacewicz
(Orkan Tactical Bemowo), 9.
Krzysztof Przybysz (ART Profi
Ursynów), 10. Andrzej Brzozow-
ski (Mokotów), 11. Wojciech
Stańczak (Białołęka), 12. Paweł
Sawa (Ursynów Nestle Wellness
Runners), 13. Wojciech Skrzecz-
kowski (Ursynów), 14. Leszek
Połaski (Bielany), 15. Piotr Hu-
ziuk (Praga Płd.), 16. Artur Mi-
zieliński (12tri.pl Centrum), 17.
Bartłomiej Pilarczyk (Ożarów
Mazowiecki), 18. Michał Gile-
wicz (Otrębusy), 19. Janusz Bu-
kowski (Gazownia Warszaw-
ska), 20. Marek Maldis (Żoli-
borz), 21. Eugeniusz Moszko-
wicz (KB Kondycja Ursynów),
22. Janusz Kępczyński (Ożarów
Mazowiecki), 23. Janusz Toma-
sik (Żoliborz), 24. Tomasz Mi-
kuła (Centrum), 25. Piotr Drew-
nik (Ursynów), 26. Jerzy Fido
(KB Lechici Zielonka), 27. Jacek
Noworyta (Mokotów), 28. Mar-
tin May (Wiedeń), 29. Zbigniew
Kowalski (Kabaty), 30. Bogdan
Małecki (Ursynów)

J K

FOTO LECH KOWALSKI
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Mieszkańców Warszawy czekają wyjątkowo ciężkie czasy

Władza chce nas puścić z torbami...
Prezydent stolicy Hanna Gron-
kiewicz -Waltz przedstawiła
ostatnio dokument pod nazwą
Projekt Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej m.st. Warszawy na la-
ta 2013 - 2040. Z jego treści wieje
grozą. Czeka nas bowiem 10 wy-
jątkowo chudych lat, a warsza-
wiakom przeznaczono rolę przy-
słowiowej dojnej krowy.

Z roku na rok powiększa się liczba
warszawiaków, którzy krytycznie oce-
niają sześcioletnie rządy Gronkiewicz-
Waltz i jej ekipy. Głosy krytyki, a nawet
oburzenia na działalność władz miasta
coraz częściej przebijają się nawet w me-
diach, które dotychczas stołecznym de-
cydentom sprzyjały. Rośnie katalog
przykładów nieudolnego zarządzania
stolicą Polski i marnotrawienia publicz-
nych pieniędzy. Czkawką odbija się dzi-
siaj decyzja mieszkańców stolicy z 2010
roku, gdy w wyborach samorządowych
zdecydowali się oddać pełnię władzy w
mieście jednej opcji politycznej. Doszło
bowiem do schizofrenicznej sytuacji –
radni Platformy Obywatelskiej, którzy w
radzie miasta mają większość i powinni
kontrolować prezydenta, sami są przez
prezydenta kontrolowani. Gronkiewi-
cz-Waltz jest bowiem wiceszefową PO,
jedną z najbardziej wpływowych osób w
partii i nie ma w Warszawie odważnego
radnego czy burmistrza z Platformy,
który odważyłby się sprzeciwić pani pre-
zydent lub też publicznie ją skrytyko-
wać. Byłby to prawdopodobnie koniec
jego politycznej kariery. 

Partyjny monopol szkodzi
To brak równowagi politycznej w ło-

nie rady spowodował, że radni PO wraz
z Hanną Gronkiewicz-Waltz mogli prze-
handlować zagranicznemu przedsię-
biorcy „rodowe srebra”, czyli świetnie
prosperujące, dochodowe i mające mo-
nopol na dostawę ciepła do warszaw-
skich mieszkań Stołeczne Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej. Jest to na-
szym zdaniem największy uszczerbek
na majątku Warszawy, do jakiego wła-
dze doprowadziły w kilkusetletniej hi-
storii miasta. Oddano los mieszkańców
w ręce zachodniego biznesmena, który
kupił SPEC nie po to, aby zadbać o nasz
interes, lecz aby mieć jak największy
zysk. Najgorsze jest to, że nie ma alter-
natywy. Warszawiacy są praktycznie
skazani na korzystanie z usług SPEC,
ponieważ mamy do czynienia z absolut-
nym monopolem na tę usługę. SPEC
nie ma konkurenta i nie będzie go miał.
Ogrzewanie prądem jest zbyt kosztow-
ne, więc w przypadku rezygnacji w
przyszłości ze zbyt drogich usług SPE-
C-u alternatywą będzie zamontowanie
w mieszkaniu przedwojennej „kozy”
lub rozpalenie ogniska. Byłoby rażącą
niesprawiedliwością, gdyby sprawcy
megaskandalu, jakim była wolta ze
SPEC-em, nie ponieśli za to surowej od-
powiedzialności politycznej.

Wielokrotnie pisaliśmy, że Gronkie-
wicz-Waltz nie ma w sobie nic z kre-
atora i wizjonera – jest wyłącznie admi-
nistratorem, do tego nie najwyższych lo-
tów. Potwierdzeniem są m. in. zapisy za-
warte w przywołanym wyżej dokumen-
cie „Projekt Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej m. st. Warszawy na lata 2013
- 2040”. Każdy mieszkaniec stolicy po-
winien ten dokument dokładnie prze-
czytać, ponieważ zawarta jest w nim
jego przyszłość na najbliższe ćwierć
wieku. Nie jest to niestety przyszłość
świetlana. Z Prognozy jasno wynika,
że HGW oraz jej ekipa nie mają zamia-
ru szukać dochodów do miejskiej kasy
nigdzie indziej poza kieszeniami war-
szawiaków. Zresztą pani prezydent wy-
artykułowała to już w roku 2011. Z
przedstawionych wówczas założeń bu-
dżetowych jasno wynikało, że dochody
miasta pochodzić mają głównie ze
„zwiększenia dochodów z podatków
lokalnych w ramach ustawowych sta-
wek maksymalnych”. Przekładając to
na język bardziej zrozumiały: „Będzie-
my podnosić podatki oraz ceny usług do
maksymalnych granic określonych w
stosownych ustawach”. 

Pierwszym krokiem są drastyczne
podwyżki opłat z tytułu użytkowania

wieczystego. W kilku miejscach na Mo-
kotowie wrze. W rejonie osiedla „Mari-
na” podwyżki sięgają 200 proc., a w
okolicy „Białego Kamienia” 150 proc.
Szokujący jest przykład mieszkanki
osiedla Sadyba, właścicielki parceli o
pow. 328 m kw. W 2004 r. podniesiono
jej opłatę z 581 zł na 2571 zł, czyli o
442 proc.! W ubiegłym roku kolejna
podwyżka – z 2571 zł na... 7589 zł. Zde-
sperowana kobieta zdecydowała się
skorzystać w 2009 r. z dobrodziejstwa
ustawy i przekształcić prawo użytko-
wania wieczystego w prawo własności.
Złożyła stosowne dokumenty, rozpo-
czynając tym samym procedurę. Mina
zrzedła jej, kiedy mokotowscy urzęd-
nicy oznajmili jej ostatnio, że finał spra-
wy nastąpi mniej więcej za... 8 lat „ze
względu ze względu na dużą liczbę
wniosków i małą liczbę pracowników”.
Mamy podstawy sądzić, że jest to tylko
zasłona dymna. 

W budżecie m. st. Warszawy w dzia-
le „dochody” widzimy bowiem zasta-
nawiający zapis. W 2012 r. wpływy z
tytułu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności
wyniosły 39,2 mln zł, tymczasem na rok
bieżący stołeczny ratusz zaplanował
wpływy z tego tytułu zaledwie na... 8,4
mln zł, czyli bez mała pięciokrotnie niż-
sze. Prawie wszystkie podatki lokalne i
opłaty urzędowe szybują w górę, a wpły-
wy z tytułu przekształcenia we własność
ogromnych połaci gruntów, będących
w użytkowaniu wieczystym, drastycznie
maleją? A może jest tak, że miasto łupią-
ce bez umiaru wieczystych użytkowni-
ków nie chce pozbyć się dojnych krów i
nieoficjalnie zaleca urzędnikom prze-
ciąganie stosownych procedur? To moż-
liwe, bo burmistrz Ursynowa Piotr Gu-
ział, który jako jeden z nielicznych nie
jest partyjnie podległy Hannie Gronkie-
wicz-Waltz, twierdzi, iż w kierowanym
przez niego urzędzie przekształca się
użytkowanie wieczyste we własność
praktycznie na bieżąco.

Kolejne łupiestwo to drastyczne pod-
wyżki cen biletów komunikacji miej-
skiej i zarzynanie warszawskich kie-
rowców mandatami pod płaszczykiem
walki z drogowym piractwem. Podwyż-
ka cen biletów komunikacji to komplet-
ne pomieszanie z poplątaniem. Żąda
się wyższych cen, a nie daje się nic w za-
mian, bo bredzenia o nowych pięknych
autobusach i tramwajach gwarantują-
cych wysoki komfort jazdy nikt nie ku-
puje. Mało, że nie daje się nic w zamian,
to jeszcze ogranicza się dotychczaso-
wą ofertę, zmniejszając liczbę linii oraz
pojazdów, jak również zawieszając noc-
ne kursy metra. Tak władze miasta za-
chęcają warszawiaków do pozostawia-
nia samochodów w garażach czy na
parkingach i korzystania z komunikacji
miejskiej. W Tallinie, który nie jest bo-
gatym miastem, od 1 stycznia br. miej-
ska komunikacja jest darmowa. 

Jak nas łupią
Co do mandatów w Warszawie, to w

ubiegłym roku złupiono nas na 11,5
mln zł, a w tym roku ma być ustawio-
nych kolejnych 7 nowych radarów, więc
wpływy do kasy miasta znacznie wzro-
sną. W ten sposób piraci mają być wy-
eliminowani z warszawskich ulic. Aku-
rat... Pan Jacek Rostowski, kolega z rzą-
du pani Gronkiewicz- Waltz, poszedł
jeszcze dalej, wprowadzając tegorocz-
ne wpływy do budżetu państwa z man-
datów na orbitę okołoziemską (1,5 mi-
liarda zł!).

Tymczasem kiedy nadarzyła się pra-
wie darmowa okazja usprawnienia ru-
chu drogowego w stolicy, HGW i jej lu-
dzie zaspali. Zintegrowany System Ste-
rowania Ruchem objąłby swoim zasię-
giem centrum miasta wraz z Pragą Pół-
noc i Pragą Południe. Warszawa straci-
ła jednak 86 mln zł dotacji unijnej na
rozszerzenie systemu o 150 skrzyżo-
wań, ponieważ urzędnicy stołecznego
ratusza nie potrafili wysupłać z 13,5-
miliardowego budżetu miasta nędz-
nych 15 milionów na tzw. wkład własny.
Zdaniem stołecznych mediów, rezygna-
cja z zamontowania nowoczesnego sys-
temu to największy błąd Hanny Gron-
kiewicz-Waltz podczas jej ponadsze-

ścioletniego już panowania w Warsza-
wie. Ja uważam jednak, że ten błąd nie
był największy. Karygodnymi i godny-
mi najostrzejszej krytyki posunięciami
HGW były dofinansowanie w kwocie
prawie 500 mln złotych modernizacji
stadionu miejskiego przy Łazienkow-
skiej wyłącznie dla potrzeb Legii oraz
sprzedaż SPEC. 

Zdecydowanie najlepiej wychodzi
HGW składanie obietnic. W czerwcu
2007 r. zorganizowała briefing pod ha-
słem „Klątwa zdjęta z przetargów”, pod-

czas którego zaprezentowała dziennika-
rzom kolejny koncert życzeń, w tym
harmonogram zrealizowania projektu
Mostu Północnego i obiecała: – Most
Północny i Most Krasińskiego będą pro-
jektowane niemal równolegle. – W 2010
r. będzie można pojechać Mostem Pół-
nocnym, natomiast Mostem Krasińskie-
go warszawiacy będą mogli przejechać
kilka tygodni wcześniej. Rzeczywiście,
Most Krasińskiego został wybudowa-
ny, ale... przez internautów na mapie
Google we wrześniu 2012. Trasę mostu
poprowadzono profesjonalnie aż od ul.
Budowlanej na Bródnie. W realu jest
inaczej, mostu wraz z obiecaną linią
tramwajową na odcinku Pl. Wilsona -
Św. Wincentego nie ma, a decyzja śro-
dowiskowa straci ważność 8 marca
2015 r. Ze względu na drastyczny spa-
dek wydatków majątkowych w najbliż-
szych latach budowa Mostu Krasińskie-
go zostanie prawdopodobnie odłożo-
na na lata, ważność dokumentacji wy-
gaśnie i tym samym kolejne miliony zo-
staną wyrzucone w błoto. 

W obietnicach Gronkiewicz-Waltz
nie zna umiaru. Nowe mosty? Ile chce-
cie warszawiacy, pięć? Proszę bardzo!
Już wkrótce pojedziecie mostami Na
Zaporze, Karowym, Krasińskiego, Połu-
dniowym i Północnym. Mieszkańcy
Włoch, Ursusa i Bemowa będą mknąć
swoimi samochodami wygodną ulicą
Nowolazurową. Ci z południa będą le-
czyć się w nowoczesnym Szpitalu Połu-
dniowym. Zmodernizuję im dodatkowo
ciąg Dolina Służewiecka – Al. Sikor-

skiego – Al. Witosa, jeśli oczywiście zdą-
żę przed przedawnieniem się decyzji
środowiskowej, które nastąpi już 2 paź-
dziernika 2013 roku. Podobnie rzecz
ma się z modernizacją Al. Wilanowskiej
od Wołoskiej do Al. Niepodległości. Je-
śli zdążę przed wygaśnięciem decyzji
środowiskowej 7 grudnia 2013 r., na co
się nie zanosi, zmodernizuję tę ważną
arterię komunikacyjną jak amen w pa-
cierzu. Domknę również obwodnicę
Śródmieścia pomiędzy rondem Wia-
traczna a rondem Żaba. W ciepłe letnie

wieczory będziesz ludu Warszawy spa-
cerował wyremontowanymi na styl eu-
ropejski bulwarami nad Wisłą. Spodzie-
wajcie się także warszawiacy 33 no-
wych przedszkoli i 16 nowych szkół. Po
dwóch kadencjach mojej prezydentury
Warszawa urośnie w siłę, a ludziom bę-
dzie żyć się już nie dostatnio, a luksuso-
wo i komfortowo.

Obiecanki–cacanki
Niezrealizowanymi obietnicami

HGW mogłaby podbić swój płaszcz ni-
czym przesławny imć pan Łaszcz z
sienkiewiczowskiej Trylogii swój żu-
pan wyrokami sądowymi. Wszak z
obiecanych przepraw udało się zbu-
dować tylko Most Północny (Marii
Skłodowskiej-Curie). Trwa realizacja
drugiej linii metra. Natomiast więk-
szość zaplanowanych przez miasto in-
westycji nie doszła do skutku, a co do
wielu z nich przedawnią się w tym ro-
ku decyzje środowiskowe. I tak, decy-
zja środowiskowa na budowę praskiej
części obwodnicy Śródmieścia (Wia-
traczna – Zabraniecka) przedawniła
się 5 stycznia; decyzja na budowę tu-
nelu pod torami linii kolejowej na
Otwock w Międzylesiu wygaśnie 3
marca; decyzja na modernizację ulicy
Łodygowej straci ważność 29 czerwca;
decyzja na modernizację ulicy Modliń-
skiej (odcinek Aluzyjna – Kowalczy-
ka) przedawni się 2 września; a na bu-
dowę Alei Tysiąclecia od Wału Mie-
dzeszyńskiego do Trasy Łazienkow-
skiej w dniu 31 grudnia. Wygaśnięcie

terminów decyzji środowiskowych dla
zaplanowanych inwestycji oznacza, że
ich późniejsza realizacja będzie się wią-
zać z rozpoczęciem ponownej proce-
dury w tym zakresie. W wielu przy-
padkach zaistnieje konieczność opra-
cowania nowych dokumentacji tech-
nicznych, a to są następne wyrzucone
w błoto miliony. 

Uczyć się od Lesznowoli
Jakże nędznie przedstawiają się

osiągnięcia Hanny Gronkiewicz-Waltz
w porównaniu z osiągnięciami kre-
atywnej i niebywale skutecznej Marii
Jolanty Batyckiej-Wąsik, sprawującej
funkcję wójta graniczącej z Ursyno-
wem gminy Lesznowola. Ten – kiedyś
podwarszawski zaścianek – przekształ-
cił się pod rządami prężnej pani wójt w
najbogatszą wiejską gminę w Polsce z
budżetem w wysokości 178 mln zł. Na
inwestycje 20-tysięczna Lesznowola
może przeznaczyć dwa razy więcej
pieniędzy niż sąsiedni 150-tysięczny
Ursynów! Gmina ma szkoły na miarę
XXI wieku, a buduje w Mysiadle gi-
gantyczny obiekt oświatowo-sporto-
wo-kulturalny, którego nie powstydzi
się pewnie i za sto lat. Jolanta Batycka-
-Wąsik, w odróżnieniu od HGW, to
kreatorka i wizjonerka. Nie zagląda
swoim mieszkańcom do kieszeni, lecz
szuka pieniędzy na zewnątrz. Ściąga
kapitał, stwarzając mu dogodne wa-
runki do funkcjonowania; obniża po-
datki i pozyskuje od państwa cenne
grunty. W 2010 r. wojewoda mazo-
wiecki nieodpłatnie przekazał gminie
Lesznowola na cele statutowe ok.oło
86 ha super-atrakcyjnych gruntów
wzdłuż ulicy Puławskiej po dawnym
gospodarstwie ogrodniczym „EKO My-
siadło”. Samorząd Lesznowoli zamie-
rza wybudować tam m. in. park na-
ukowo-technologiczny, którego nie po-
siada stolica państwa. 

Warszawa bankrutem?
Takich właśnie ludzi potrzeba dzisiaj

do rządzenia Warszawą – kreatorów i
wizjonerów. Niepotrzebny nam prezy-
dent, który dochodów szuka wyłącz-
nie w kieszeniach mieszkańców. To po-
trafi każdy. W cenie są administrato-
rzy przedsiębiorczy, skuteczni i z wy-
obraźnią. Myślę sobie czasami, że lep-
szy od HGW byłby zwykły i szerzej nie-
znany administrator wspólnoty miesz-
kaniowej Narbutta 56. Zamiast kwękać
na wzrost cen ciepła, lokalnych podat-
ków oraz usług komunalnych i podno-
sić lokatorom czynsze, facet zakręcił się
i załatwił zamontowanie na dachu bu-
dynku anteny przekaźnikowej jednej z
sieci telefonii komórkowej. Dzięki pie-
niądzom pozyskanym z tego tytułu
czynsze w dobie kryzysu nie wzrastają
i znalazły się środki m. in. na wykona-
nie nowej elewacji na budynku. Jest to
taki pierwszy lepszy z brzegu przykład
kreatywności w zarządzaniu. 

Znany ekonomista prof. Krzysztof
Rybiński uważa, że Warszawę tylko
krok dzieli od bankructwa. Do zapaści
budżetowej mogą doprowadzić mia-
sto choćby wielomiliardowe odszko-
dowania dla właścicieli terenów pod
drogi publiczne. Rybiński powołuje się
na oficjalne dane zawarte we wstępie
do budżetu Warszawy na 2013 rok.
Wynika z nich, że ryzyko związane z
wypłatą należnych odszkodowań za
grunty sięga kwoty 17 mld zł, podczas
gdy tegoroczne dochody stolicy zosta-
ły zaplanowane na niecałe 13 mld, a
mogą być niższe. – Budżet oparto na
księżycowych założeniach wzrostu go-
spodarczego o 2,9 proc., wzrostu płac
o prawie 6 proc. i wzrostu zatrudnie-
nia o 0,6 proc., gdy tymczasem wiado-
mo, że będzie stagnacja lub recesja –
twierdzi wybitny ekonomista. – Zatem
zobowiązania finansowe Warszawy z
tytułu przymusowego wykupu grun-
tów pod drogi wynoszą prawie 150
procent rocznych dochodów – wylicza
profesor. Znając nieudolność ekipy rzą-
dzącej Warszawą, trudno liczyć, że w
razie palącej konieczności uda się po-
zyskać dodatkowe środki na pokrycie
masowych roszczeń.
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Ponad 9,5 mln pasażerów
obsłużyło Lotnisko Chopi-
na w 2012 r. To najlepszy
wynik w historii portu.

W grudniu ub. roku warszaw-
ski port obsłużył niespełna 602
tys. osób, czyli o 3,3 proc. mniej
niż rok wcześniej. Jednak wynik
całego roku 2012 jest o 2,7 proc.
lepszy niż wynik z 2011 r. i o 1,3
proc. lepszy niż wynik najlep-
szego dotąd roku 2008. 

Większość pasażerów – 8,069
mln (spadek o 2,4 proc.) podró-
żowała w ruchu międzynarodo-
wym. W ruchu krajowym zano-
towany został kolejny rekordowy
wynik 1,518 mln, (wzrost o 41,6
proc.). Łącznie w ciągu całego
roku wykonanych zostało 140,1
tys. operacji lotniczych, czyli o
1,8 proc. mniej niż w 2011.

– To był zdecydowanie naj-
lepszy rok w historii Lotniska
Chopina. Nigdy wcześniej, na-
wet w roku 2008, nie obsłużyli-
śmy więcej pasażerów. A warto
pamiętać, że w połowie lipca w
Modlinie otwarte zostało dru-
gie lotnisko dla Warszawy, któ-
re przejęło od nas około 10 pro-
cent pasażerów wraz z jednym
największych przewoźników –

komentuje Michał Marzec, dy-
rektor portu.

Najwięksi przewoźnicy spo-
śród operujących na Lotnisku
Chopina to: PLL LOT (4,56 mln
przewiezionych pasażerów, w po-
równaniu do 2011 r. wzrost o 9,9
proc.) Wizz Air (684 tys., spadek

o 33,3 proc.), Lufthansa (530 tys.,
spadek o 3 proc.), Enter Air (420
tys., wzrost o 5,1 proc.), Air Fran-
ce (330 tys., wzrost o 5,1 proc.).

Najczęściej wybierane kierun-
ki podróży z/do Lotniska Chopi-
na to: Londyn (łącznie wszystkie
lotniska 594 tys. pasażerów, w

porównaniu do 2011 r. spadek o
20,9 proc.), Paryż (wszystkie
lotniska 507 tys., spadek o 1,2
proc.), Frankfurt (440 tys.
wzrost o 16,5 proc.), Gdańsk
(405 tys., wzrost o 60,7 proc.),
Wrocław (356 tys., wzrost o
63,3 proc.).

Najbardziej popularne kierun-
ki dla operacji nierozkładowych
to: Antalya (129 tys., spadek o
22,2 proc.), Hurghada (123 tys.,
wzrost o 11,4 proc.), Sharm El
Sheikh (84 tys., wzrost o 20
proc.), Fuerteventura (68 tys.
spadek o 8,7 proc.), Tel Aviv (58
tys., wzrost o 28,8 proc.).

W ruchu lotnictwa ogólnego
(General Aviation) obsłużonych
zostało 17,8 tys. pasażerów. Sa-
moloty GA wykonały 8,4 tys.
operacji. Najpopularniejsze kie-
runki lotów, pod względem licz-
by przewiezionych pasażerów,
to: Gdańsk (1302, wzrost o 52,5
proc.), Moskwa (1073, wzrost o
195,6 proc.), Poznań (805, spa-
dek o 10,2 proc.)

Najczęściej operującymi typa-
mi samolotów na Lotnisku Cho-
pina w 2012 r. były: Embraer
175, Embraer 170, Airbus 320,
Boeing 737-400, Embraer 195
(kolejność wg liczby wykona-
nych operacji).

– Obsługa pasażerów i drużyn
przylatujących na mecze Euro,
to było niewątpliwie największe
wydarzenie tego roku, a dla nas
prawdziwe wyzwanie. Ale podo-
łaliśmy mu bez problemu i po-

kazaliśmy, że Lotnisko Chopina
potrafi dobrze działać w niestan-
dardowych warunkach i jest
przygotowane do spełniania na-
wet najbardziej nietypowych
oczekiwań. Cieszę się z tego do-
świadczenia, bo buduje ono wi-
zerunek sprawnego i nowocze-
snego portu i na pewno będzie
procentować w przyszłości – po-
wiedział dyrektor Michał Marzec. 

Warto przypomnieć również,
że pod koniec 2012 roku wpro-
wadzony został nowy cennik
opłat lotniskowych na Lotnisku
Chopina, na podstawie którego
przewoźnicy mogą korzystać z
wielu atrakcyjnych zniżek.

– Nowy cennik zachęca linie
lotnicze do uruchamiania no-
wych połączeń i zwiększania
częstotliwości na istniejących tra-
sach. Kładzie także mocny na-
cisk na rozwijanie ruchu tranzy-
towego z przesiadką w Warsza-
wie. Liczymy, że przyniesie to
efekt w postaci jeszcze lepszej
oferty dla pasażerów korzystają-
cych z naszego lotniska i prze-
łoży się na zwiększenie ruchu na
Lotnisku Chopina – stwierdził
Michał Marzec. 
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Rekordowy rok 2012 na Lotnisku Chopina

Gdy zaczęto baczniej kon-
trolować zachowanie kie-
rowców w ruchu drogo-
wym, okazało się, że naj-
ciemniej jest pod latarnią.
Internauci szybko udo-
wodnili, iż poważnych wy-
kroczeń dopuszcza się czę-
sto policja, a prawnicy
ujawnili, że immunitet
chroni przed mandatami
posłów i senatorów.

W czasach PRL polityczni pro-
minenci zaopatrywali się w skle-
pach „za żółtymi firankami” i do-
stawali legendarne „erki”, po-
zwalające na bezkarne przekra-
czanie dozwolonej prędkości.
Dziś również mamy do czynienia
z taką bezkarnością osób poli-
tycznie uprzywilejowanych.
Choć nie tylko. Redakcja „Pas-
sy” dokonała przed dwoma mie-
siącami pewnego odkrycia. Otóż
przy dojeździe do Centrum Au-
tomatycznego Nadzoru nad Ru-
chem Drogowym przy ul. Przy-
czółkowej 109A w Wilanowie
stał jak byk zakaz ruchu, a mimo
to pracownicy centrum nic so-
bie z tego nie robili. Mało tego,
sami namawiali petentów do ko-
rzystania z obwarowanej zaka-
zem drogi, nawiasem mówiąc –
niedopuszczalnie wąskiej. We-
dle aneksu pod wspomnianym
znakiem, mogli tamtędy prze-
jeżdżać wyłącznie pracownicy
spółki Transbit. Gdy opubliko-
waliśmy demaskatorskie zdję-
cie, zaświadczające, że pracow-
nicy CANARD (odnogi GITD –
Głównego Inspektoratu Trans-
portu Drogowego) dzień w
dzień dopuszczają się jawnego
łamania przepisów, delikwenci
zareagowali i dziś już jest dodat-
kowa tablica, dopuszczająca
możliwość przejazdu i dla pra-

cowników, i dla klientów CA-
NARD-u. 

Tylko dlaczego nikt nie został
za łamanie zakazu ruchu uka-
rany, tak jak karze się kierow-
ców, nawet minimalnie przekra-
czających limit prędkości cho-
ciażby przy wijącej się nieopo-
dal w szczerym polu ulicy Roso-
chatej? Nastawiano tam fotora-
darów, iżby kierowcy trzymali
się dopuszczalnej prędkości – w
tym wypadku 30 km/godz. Chy-
ba po to, żeby nie przejechać za-
jąca. Nasz sąsiad z Ursynowa
rozwinął tam dwukrotnie 56
km/godz i musiał za to szaleń-
stwo słono zapłacić. 

To dobrze, że piratom drogo-
wym próbuje się wreszcie poło-
żyć szlaban. Rzecz jednak w

tym, gdzie Rzym, gdzie Krym.
Prędkość ograniczona do 30
km/godz. może być łatwo prze-
kroczona przez sprawnego ro-
werzystę, a nawet przez chyżo-
nogiego biegacza. Co do rowe-
rzysty, to mamy już przynajm-
niej jeden przypadek do rozpa-
trzenia przed sądem w Gdań-
sku, gdzie wytrawny cyklista je-
chał 46 km/godz. w miejscu,
gdzie obowiązuje trzydziestka.
Nie miał, co zrozumiałe, licznika
szybkości, więc nawet nie mógł
kontrolować swojego pędu. 

Nie jest tajemnicą, że ogólno-
krajowa kampania fotoradaro-
wa to przebranie wilka w owczą
skórę, bo chodzi nie tyle o zwięk-
szenie bezpieczeństwa na dro-
gach, ile o ściągnięcie z kierow-

ców 1,5 mld złotych, co zaplano-
wano w Ministerstwie Finansów.
W praktyce o prawidłowe funk-
cjonowanie ruchu drogowego
trzeba zadbać w Polsce całkiem
inaczej. Przede wszystkim rozwi-
jając drogi ekspresowe i auto-
strady oraz zastępując przejścia
dla pieszych przy dużych arte-
riach podziemnymi korytarza-
mi albo estakadami. 

Bliskim nam przykładem in-
żynierskiej nieodpowiedzialno-
ści jest odcinek Puławskiej w
miejscu, nad którym ma prze-
biegać autostrada. W ostatnim
czasie kilkakrotnie zmieniano
tam układ pasów i wreszcie li-
nie się tak pomieszały, że wie-
czorem lub też w trudnych wa-
runkach atmosferycznych

(deszcz, mgła) naprawdę nie
wiadomo czy pas, którym jedzie-
my wiedzie prosto, czy skręca.
Tym bardziej, że pożałowano ab-
solutnie niezbędnych znaczni-
ków odblaskowych, umieszczo-
nych na zbyt krótkim odcinku. 

Gdy niedawno sąd wydał wy-
rok w sprawie Macieja Z., który
rozbił na Puławskiej prowadzo-
ne przez siebie ferrari, powodu-
jąc przy okazji śmierć przyjacie-
la, mogliśmy sobie przypomnieć,
że nie tylko zbyt szybka jazda
była w tamtym wypadku przy-
czyną tragedii. Przyczynił się do
niej w ogromnym stopniu głę-
boki wybój, którego nie wyrów-
nywano latami. 

Jezdnia ulicy Marsa na wia-
dukcie nad torami linii otwockiej

ma tak głębokie koleiny, że grozi
to tragicznymi konsekwencjami.
Nikt jednak tej nawierzchni nie
wyrównuje, bo pewnie czeka się
na taki wypadek, jaki miał Ma-
ciej Z. Podobnie jest na ul. Racła-
wickiej na odcinku między Woło-
ską a Żwirki i Wigury. Całkiem
niedawno położono tam nową
nawierzchnię, która jest już w sta-
nie fatalnym. O nawierzchniach
nowych autostrad lepiej nie wspo-
minać, bo to jednak wielka kom-
promitacja, a tu jeszcze doszło do
znacznie większego skandalu,
gdy okazało się, iż świeżo położo-
ny pas startowy lotniska w Modli-
nie trzeba było zamknąć, bo za-
czął pękać już po kilku miesią-
cach eksploatacji. Sprawców ta-
kiej fuszerki należałoby postawić
nie tylko przed sądem cywilnym,
lecz nawet przed sądem karnym,
ponieważ ich brakoróbstwo stało
się zagrożeniem życia pasażerów
oraz załóg lądujących i startują-
cych maszyn.

Gdyby taką materią zajęło się
Centralne Biuro Antykorupcyj-
ne, bilibyśmy mu brawo. Tym-
czasem mamy żenujący finał rze-
komej afery łapówkarskiej chi-
rurga Mirosława G., który – jak
się okazało – bynajmniej nie uza-
leżniał w szpitalu przy Wołoskiej
ani jednej operacji od jakiejkol-
wiek „wziątki”, a tylko nie wy-
rzucił wszystkich kopert, jakie
mu w dowód wdzięczności pod-
rzucono post factum. 

Sam gotów jestem zapłacić ła-
pówkę komuś, kto wreszcie usu-
nie ze stanowiska pracy odpo-
wiadającego za organizację ru-
chu w Warszawie inżyniera Ja-
nusza Galasa. Na skutek działań
tego człowieka całe miasto cier-
pi od lat. A on niezmiennie trwa.

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

Kto się dziś chowa za żółtymi firankami unikając mandatów

Czary-mary, fotoradary i kasa...
SSttaann zz 88..1111..22001122 SSttaann zz 88..11..22001133
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Opisywanie szczegółów sprawy sędziego warszawskiego sądu okręgo-
wego Igora Tulei nie ma sensu, ponieważ zna je każdy Polak choć tro-
chę interesujący się bieżącą sytuacją w kraju. Politycy prawicy rzucili

się sędziemu do gardła za jego stwierdzenie, że w postępowaniu dotyczącym słyn-
nego kardiochirurga dr. Mirosława G. będące państwową agendą Centralne
Biuro Antykorupcyjne stosowało pod rządami PiS metody śledcze z okresu stalinizmu, między in-
nymi nocne przesłuchiwanie świadków oraz nakłanianie ich groźbami do składania obciążających
lekarza zeznań. Furię twórców IV RP spowodowało ujawnienie haniebnych środków używanych
przez służby specjalne oraz niektórych prokuratorów.  O tych haniebnych środkach mówiło się do-
tychczas wyłącznie szeptem. Jedyną gazetą, która od lat opisywała policyjno-prokuratorskie be-
zeceństwa, jest tygodnik NIE, niesłusznie nazywany szmatławcem. Tymczasem jest to bardzo od-
ważna gazeta, która pisze o faktach i jako pierwsza zasygnalizowała, że Komisja Majątkowa przy
MSWiA to prawdopodobnie banda łapowników i oszustów, co później  potwierdziło się w  znacz-
nym stopniu.  Niewiele osób jednak pamięta, że to właśnie tygodnik NIE pierwszy napisał o ko-
ścielnych machlojkach.

Igor Tuleya stał się z dnia na dzień moim idolem. Wywołał bowiem bardzo poważną debatę pu-
bliczną i udowodnił, że polski sędzia może być uczciwy i bezkompromisowy nawet w stosunku do
takiego giganta, jakim są tajne służby. Prasa od lat krytykuje prokuraturę i tajniaków różnej maści
za niedozwolone metody przesłuchań oraz stosowanie tak zwanych aresztów wydobywczych, któ-
re zastosowano wobec setek, a może już nawet tysięcy niewinnych osób. Zmorą polskich organów
ścigania jest bezkrytyczne dawanie wiary zeznaniom tak zwanych skruszonych przestępców. Na pod-
stawie ich pomówień, często sterowanych przez prowadzącego przesłuchanie, poszło siedzieć za
darmo wielu ludzi. Ale moim zdaniem nie jest to wina zdeprawowanych funkcjonariuszy policji czy
idących na łatwy sukces prokuratorów. To nie oni są winni, że Polacy stali się jednym z najbardziej
podsłuchiwanych przez różne służby społeczeństw Europy. 

Winni są sędziowie, którzy z lenistwa lub innych powodów w ciemno podpisują nakazy, wie-
rząc na słowo śledczym. Często okazuje się, że w ogóle nie czytają akt. Tym różnią się od sędziów

z Zachodu, szczególnie od sędziów amerykańskich.
Ziobro i jego hewra oburzają się, że sędzia Tuleya otwar-
tym tekstem poinformował społeczeństwo o monto-
waniu przez państwową tajną służbę materiałów dla są-
du, uwodzeniu pielęgniarek w celu wykradania histo-
rii chorób, co jest czynem wyjątkowo odrażającym, czy
też zmuszania nocą starszych, schorowanych ludzi do

składania fałszywych zeznań. Niech Ziobro cieszy się, że rzecz nie dzieje się w USA (choć w tym
kraju człowiek oskarżający publicznie podejrzanego o dokonanie zbrodni bez żadnych dowodów
winy mógłby co najwyżej strzyc szympansy w miejskim ZOO, a nie robić w organach ścigania).
Dopiero przekonałby się jak emocjonalnie reagują tamtejsi sędziowie na przypadki łamania pra-
wa przez policję i prokuraturę. 

Zresztą lansujący się na szeryfa Ziobro już raz dostał po nosie od amerykańskiego przedstawi-
ciela prawa. Kiedy był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, złożył w USA
wniosek o ekstradycję biznesmena Edwarda Mazura, podejrzanego w Polsce o zlecenie zabójstwa
generała policji Marka Papały. Wniosek opierał się na zeznaniach Artura Zirajewskiego, gangste-
ra z Pomorza, który twierdził, iż w latach 90. Mazur szukał chętnego do przyjęcia takiego zlece-
nia. Amerykański sędzia Arlander Keys odmówił ekstradycji, wywodząc, że zeznania pospolitego
przestępcy to za mało, aby wydać Polsce poważnego, niekaranego dotychczas człowieka i kazał
zwolnić go z aresztu. Sędzia Keys wprost zmiażdżył w uzasadnieniu i Ziobrę, i jego wniosek. Od-
nosząc się do lipnego okazania Edwarda Mazura, podczas którego ponoć został on rozpoznany ja-
ko zleceniodawca zabójstwa, Keys szydził: „Równie dobrze można było umieścić na piersi pana
Mazura tarczę strzelniczą lub zawiesić mu nad głową tabliczkę z napisem „wybierz mnie”. Iden-
tyfikacja dokonana przez polską policję nigdy nie zostałaby uznana w USA. Sam fakt oparcia się
polskiego rządu na tej identyfikacji jest szokujący i obraźliwy, szczególnie w świetle ostatnio
ujawnionego faktu, że czerwoną kurtkę, w którą pan Mazur był ubrany podczas okazania, pod-
sunęły mu polskie władze”.

Być może Igor Tuleya stanie się kimś w rodzaju polskiego Arlandera Keysa twardo broniącego pra-
wa i trzymającego na krótkiej smyczy policyjnych oraz prokuratorskich cwaniaków, usiłujących ro-
bić wyniki i kariery zawodowe na ludzkiej krzywdzie. Może za jego przykładem pójdą inni polscy
sędziowie i zaczną baczniej niż dotychczas przyglądać się pracy tajnych agencji, szczególnie na ob-
szarze poszanowania praw podejrzanego oraz życia prywatnego obywateli. Może zaczną mówić ję-
zykiem amerykańskich sędziów. Oni nie przebierają w słowach, kiedy prokuratura przynosi im do-
wody w postaci bredzenia zatwardziałego przestępcy, który poszedł na układ i klepie co mu tylko
ślina na język przyniesie. – Zabieraj pan z mojego biurka te śmieci – wrzasnął na jednym z amery-
kańskich filmów sędzia do prokuratora. – W moim sądzie takie dowody nie mogą być użyte nawet
jako papier toaletowy. 

Już za miesiąc przed niebywale trudnym zadaniem stanie Sylwia Kwaśniewska, młoda i atrak-
cyjna sędzia z Krakowa, która będzie sądzić członków kościelno-państwowej Komisji Majątkowej,
podejrzanych o dokonanie gigantycznych oszustw i łapownictwo. Sylwia Kwaśniewska znajdzie się
pod ogromną presją, bo Kościół katolicki to w Polsce nadal wielka potęga. Czy młoda sędzia wytrzy-
ma wielomiesięczną, a może nawet wieloletnią presję? Igor Tuleya przywrócił mi wiarę w polskie
sądownictwo, więc wierzę, że tak.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Dość hucpy tajniaków

„Udowodnił, że 
polski sędzia może
być uczciwy i 
bezkompromisowy ”

Singing in the Rain (Deszczowa piosenka)
piosenka z filmów Hollywood Revue (1929) i Singing in the Rain (1952)
Muzyka: Nacio Herb Brown, słowa polskie (wersja z 2004 roku): Wojciech Dąbrowski 

Deszczową piosenkę skomponował do filmu Hollywood Revue w 1929 roku amerykański
kompozytor muzyki rozrywkowej pochodzący z Nowego Meksyku Nacio Herb Brown (1896-
1964). Wykorzystano ją ponownie w filmie w reżyserii Stanleya Donena z udziałem amerykańskiego
aktora rewiowego Gene Kelly’ego (premiera odbyła się 7 września 1953 roku) i wtedy przyniosła
kompozytorowi prawdziwą sławę. Słynny musical możemy obecnie oglądać na scenie Teatru
Roma w reżyserii Wojciecha Kępińskiego (kier. muzyczne: Krzysztof Herdzin). Premiera odbyła się
29 września 2012 roku. W niedzielę 20 stycznia odbędzie się setne przedstawienie. Spektakl
grany jest codziennie (z wyjątkiem poniedziałków). W soboty dwukrotnie o godz. 15.00 i 19.00,
w niedziele o godz. 17.00, a w pozostałe dni o godzinie 19.00.

W o j t e k  D ą b r o w s k i

OOdd rraannaa ppaaddaa ddeesszzcczz,, nnaa RRyynnkkuu mmookknniiee wwiieesszzcczz,,
GGoołłęębbiiee mmookknnąą tteeżż,, nnoo ttoo ccoo?? TTyy ssiięę cciieesszz!!

KKaapp,, kkaapp,, ttaamm ii ttuu,, kkaapp,, kkaapp,, ww kkrrooppllaacchh ddżżddżżuu,,
KKaapp,, kkaapp,, jjaakk zzee ssnnuu,, ppiięękknnyy jjeesstt ssttaarryy KKrraakkóóww!!

TToo nniicc,, żżee ppaaddaa ddeesszzcczz,, ppaarraassooll zz ssoobbąą bbiieerrzz
II cchhooddźź,, jjeeśśllii cchhcceesszz.. CCzzeekkaamm ttuu,, wwiięęcc ssiięę ssppiieesszz!!

KKaapp,, kkaapp,, kkrrooppllee ttrrzzyy,, kkaapp,, kkaapp,, cczzyy ttoo łłzzyy??
KKaapp,, kkaapp,, sseerrccee ddrrżżyy,, pprroosszzęę,, pprrzzyyjjddźź!!

OOdd rraannaa ppaaddaa ddeesszzcczz,, zz MMaarriiaacckkiicchh ssppłłyywwaa wwiieeżż..

JJuużż wwiieemm,, żżee ttuu mmkknniieesszz pprrzzeezz AA-BB,, wwzzddłłuużż ii wwsszzeerrzz..
KKaapp,, kkaapp,, jjaa cciięę zznnaamm,, kkaapp,, kkaapp,, bbęęddęę ttaamm,,

KKaapp,, kkaapp,, lleecczz nniiee ssaamm!! CCiieebbiiee mmaamm!!

TToo nniicc,, żżee ppaaddaa ddeesszzcczz,, żżee ddzziiwwnnyy cczzuujjeesszz ddrreesszzcczz..
TToo mmiiłłoośśćć!! WWiieerrzz mmii,, wwiieerrzz,, rroozzcchhmmuurrzz ttwwaarrzz,, zzee

mmnnąą ggrrzzeesszz!!
KKaapp,, kkaapp,, śśmmiieejj ssiięę,, śśmmiieejj,, kkaapp,, kkaapp,, pprrzzyyzznnaaćć cchhcciieejj,,

KKaapp,, kkaapp,, rraazzeemm llżżeejj!! DDeesszzcczzuu mmnniieejj!!

CCooddaa:: HHeejj!! hheejj!! SSppóójjrrzz!! JJuużż...... nniiee ppaaddaa!!

Dziś karnawałowo

Piórem Derkacza
BBrroonniissłłaaww KKoommoorroowwsskkii

pprreezzyyddeenntt RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj PPoollsskkiieejj

Święta Bożego Narodzenia i okres Nowego
Roku to czas składania wizyt. Szczególnie w
pamięć zapadają takie wizyty, których nigdy
byśmy się nie spodziewali. Mamy więc wizytę
„kominiarza”, który oprócz życzeń i guzików
na mundurze przynosi nam kalendarz. Mamy
też przedstawicieli różnych fundacji, którzy
oklejeni plastronami chcą nas przede wszystkim
ankietować. Wielkie wrażenie na mnie zrobiła
babcia, której w ciągu całego długiego życia,
spaliła się chałupa i to dwa razy! Jest to również
czas, gdzie zgodnie z tradycją odwiedza nas
ksiądz z wizytą duszpasterską zwaną kolędowa-
niem. Grzechem byłoby w tym czasie zerkać
przez „judasza” i patrzeć, kto stoi za drzwiami.
Kiedy szykowałem się do Nowego Roku 2013,
odwiedził mnie „wychodząc z telewizyjnego
okienka” sam prezydent RP. Karnawał przed
nami, więc i dalszych kolędników zobaczę przed
swoimi drzwiami, a nawet w domu. Czego so-
bie i Państwu życzę w 2013 roku!

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

K ontrowersyjność jest często znakiem istotności sprawy, która wywo-
łuje gorączkę debaty. Po co kłócić się o bzdety? Tempo naszego cza-
su, a także brak wiedzy wobec wielości spraw sprawiają, że czyjaś

wskazówka bywa pomocna. To jedna z najważniejszych funkcji autorytetu. Zgo-
da, że każdy ma swoje autorytety i że niektóre mają ściśle ograniczony zasięg
oddziaływania. Zapiewajło z gniazda umieszczonego na stadionowej „żylecie” – emerytowanej
profesorki filologii klasycznej raczej nie poruszy. Podobnie jak wielkiej sławy poetka liryczna –
czerwonego buraka. 

Kilkoro ludzi o bezdyskusyjnym, zdaje się, dla normalnego człowieka autorytecie (okropnie
trudno zdefiniować „normalność”), pośród tych ludzi profesorki i profesorowie, w tym też wybit-
ne prawniczki i znakomici prawnicy, także trzech prezesów Trybunału Konstytucyjnego – wypo-
wiedziało się z rzadko spotykaną zgodnością, że w głośnej sprawie chirurga Mirosława G. sędzia
Igor Tuleya nie tylko miał prawo do tego wszystkiego, co w uzasadnieniu słynnego już wyroku po-
wiedział, ale że chwała mu, iżą z tego prawa skorzystał. Tak oceniło – podkreślam – trzech preze-
sów Trybunału Konstytucyjnego. Dwóch byłych: Andrzej Zoll i Jerzy Stępień oraz prezes aktualny
– Andrzej Rzepliński. 

Sędziowie, tak się utarło w cywilizacji judeochrześcijańskiej przełomu XX/XXI wieku, nie mają
dla narodu politycznej barwy. Choć np. w Ameryce każdy wie, jak wielkie znaczenie ma nomina-
cja w przypadku wakatu. W naszym ogródku jest tak, że jeden z prezesów, profesor Stępień, zresz-
tą saksofonista jazzowy za młodu (zabiegam o sympatię, więc piszę o tym, o czym nie każdy mu-
si wiedzieć) – był nawet senatorem i ministrem w kancelarii premiera. W latach 1989-91, kiedy nie
wypadało rozumnemu człowiekowi odmówić. Jeślibym miał spekulować w jakiej hipotetycznej par-
tii go dzisiaj umieścić (hipotetycznej bo takiej dzisiaj z pewnością nie ma), to byłaby jakaś lajtowa
chadecja. Twarde zasady i liberalne podejście do wszystkiego, co nie hardcorowe, jak idzie o zasa-
dy. Powiedzmy – taki świecki ksiądz profesor Józef Tischner. Albo śp. Jerzy Turowicz. 

Drugi, były, to profesor Zoll. No tu gorsza sprawa. Zero identyfikacji partyjnej, za to zdecydowa-
nie bardziej episkopalne postawy. Czyli na prawo
od Stępnia. Piszę oczywiście od serca. Tak, jak mi
się zdaje. Ja nie znam osobiście profesora. Nie py-
tałem o poglądy. Rekonstruuję z pamięci. Zoll to
ewidentny POPIS’owiec. Z pamiętnego 2005 ro-
ku. Dla którego Platforma nazbyt platformerska,
a PiS, słuszny w intencjach, może zbyt radykalny. 

Aktualny prezes to na pewno nie moja sympatia. Ja wiele, niestety, pamiętam. Ale nie da się za-
pomnieć, że się wyprostował w czasie pierwszej, dla mnie prawdziwej „Solidarności”. Był, aż do szczę-
śliwego końca w 1989 roku, jednym z pierwszych ekspertów, prawników Fundacji Helsińskiej. Dzi-
siaj, domniemywam, lekko śliski sympatyk prawicowo-centrowego segmentu Platformy. Prywat-
nie. Służbowo trzyma gardę i chwała mu za to. Standardy, o których w Polsce mało kto pamięta,
on stosuje. Więc mimo osobistej antypatii ja to podkreślam.

I co Wy na to, Czytelnicy? Czy nie okazałby się jako biedny i mały ten naród, który lekceważy opi-
nie takich osób?

Na dodatek Tuleyę poparła Krajowa Rada Sądownictwa. 14 do 2. Rozumiem, że jej przewodni-
czący pośród tej drugiej liczby.  Mamy zatem jednoznaczne, nie pozostawiające wątpliwości wypo-
wiedzi autorytetów. Trzeba mieć miedziane czoła, żeby z pasją inkwizytora atakować sędziego za
nazwanie rzeczy po imieniu, kiedy samemu nie widzi się niestosowności w nadanym sprawie ko-
rupcji lekarza kryptonimie „Mengele”. Kryptonimie odwołującym się do jednego z najbardziej od-
rażających zbrodniarzy z Birkenau i Auschwitz. Pisząc zaś o miedzianych czołach mam na myśli w
pierwszym rzędzie trzech polityków. Są to: Mariusz Kamiński i Jacek Kurski z PiS oraz Zbigniew
Ziobro z Solidarnej Polski. Ja cenię jasność. Żeby też oni wiedzieli, gdzie jest granica procesu sądo-
wego. Tu ona jest. Prowadzą panowie politykę antypaństwową. Z głupoty. I interesu materialne-
go. Pensji w PE. Przecież dla siebie pobieranej, a nie dla narodowej idei. Te jazdy! Te knajpy!

Wiem, co piszę. 
A co do szczegółów sprawy Mirosława G.
Po pierwsze, prawo pozostaje w jakimś subtelnym i nie zawsze oczywistym swoją jednoznacz-

nością związku z obyczajem. Sędzia Tuleya uznał, że dr Garlicki dopuścił się przestępstwa korup-
cji, czyli przyjęcia nienależnej korzyści finansowej. Sędzia zna materiał dowodowy, który przed opi-
nią publiczna pozostaje nieodkryty. Ale objaśnił w tym samym ustnym uzasadnieniu wyroku, w któ-
rym mówił o metodach śledztwa, że każde przyjęcie przez lekarza nienależnej korzyści finansowej
jest korupcją. Nie stwierdził, żeby dr Garlicki uzależniał w jakikolwiek sposób swoje postępowanie
od tych korzyści. Wydaje się zresztą, że chodziło o korzyści przyjmowane po, a nie przed interwen-
cja lekarską i niczym nie wymuszane. Przeciwnie, oddział dr Garlickiego w czasie objętym śledz-
twem przyjmował, jak może się wydawać na podstawie informacji przekazanej opinii publicznej,
każdego, komu mógł pomóc. Ja skłaniałbym się raczej do określenia tych korzyści wyrazami
wdzięczności. Ale może dobrze się stało dla całego systemu publicznej opieki zdrowotnej, że sędzia
określił granicę pomiędzy odchodzącym w przeszłość nie najlepszym obyczajem a prawem.

Po drugie, szkody wyrządzone pacjentom na skutek interwencji CBA pod Kamińskim są ogrom-
ne. Zamiast trzystu najcięższych ratujących życie operacji przeszczepu serca – zaledwie sto. Trzylet-
nia zapaść polskiej transplantologii (a już wcześniej wlekliśmy się w ogonie Europy). Upadek oddzia-
łu. Podważenie zaufania do lekarzy i ruina reputacji służby specjalnej oraz prokuratury. Kolejny głę-
boki podział opinii publicznej. Dobrze, że znalazł się jeden odważny sędzia. Niechaj nikogo nie dzi-
wi, że miał trudności z zawodowym awansem. Polska nie jest dzisiaj przyjazna odważnym ludziom.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Sędzia przez duże „S”

„Sędziowie w cywilizacji
judeochrześcijańskiej
nie mają dla narodu 
politycznej barwy”
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Burmistrz Piotr Guział
przedstawił perspektywy
sportu w dzielnicy w 2013
roku, goszcząc w nowej
kafejce Areny Ursynów.

Volley-Bajka
Będąca centrum warszaw-

skiej siatkówki dzialnica może
pochwalić się czymś bardziej
oryginalnym – w północnym
skrzydle ursynowskiej Areny po-
wstał pierwszy lokal przezna-
czony dla miłośników siatkówki
o sympatycznej nazwie „Volley-
-Bajka”. Jego założycielem jest
Grzegorz Szewczyk, były za-
wodnik, sędzia, działacz, jeden
z pomysłodawców Memoriału
im. Zdzisława Ambroziaka –
człowiek instytucja w polskiej
siatkówce. Odwiedziliśmy go w
Volley-Bajce w dniu meczu AZS
Politechniki Warszawskiej z Ef-
fectorem Kielce.

Po wejściu do Volley-Bajki
można się poczuć niczym w mu-
zeum siatkówki: mnóstwo ko-
szulek klubowych i reprezenta-
cyjnych, z ostatnich sezonów, ale
też z poprzednich dekad, i ko-
nia z rzędem temu, kto powie,
koszulek którego klubu braku-
je. Wszystkie trykoty porozwie-
szane są wzdłuż i wszerz lokalu.
Stroje Politechniki, Skry i Reso-
vii zgodnie wiszą obok siebie i
nikt nie odbiera tego, jako profa-
nację barw klubowych. A czy
można wyobrazić sobie białą ko-
szulkę z czarną elką obok czarnej
warszawskiej Polonii? – Poza
strojami są też medale, pucha-
ry, proporczyki – wszystkie pa-
miątki, to moje 35 lat miłości do
tego sportu. Są ludzie zbierający
znaczki, monety, a ja zbieram
wszystko, co wiąże się z siatków-
ką – odpowiedział Grzegorz
Szewczyk na pytanie o pocho-
dzenie tych gadżetów.

Wśród zebranych w Volley-
-Bajce nagród, pucharów, me-
dali znajduje się jeden dość nie-
pozorny pucharek, który w pol-
skiej siatkówce stanowi chyba
trofeum najcenniejsze obok zło-
tego medalu olimpijskiego z
Montrealu, mianowicie puchar
za zdobycie mistrzostwa świata
przez legendarną drużynę Hu-
berta Wagnera w 1974 roku. 

– Historia tego pucharu jest
warta opowiedzenia. Otóż we-
dług ówczesnych prawideł mię-
dzynarodowej federacji siatkar-
skiej puchar za mistrzostwo
mógł być przetrzymywany przez
obecnego mistrza przez cztery

lata, czyli do kolejnych mi-
strzostw. Przed mistrzostwami
w 1978 roku, odpowiedzialność
za puchar, by ten trafił do kolej-
nych, nowych czempionów, spo-
czywała na najmłodszym wów-
czas zawodniku reprezentacji
Wojciechu Drzyzdze (ojcu Fa-
biana, zawodnika AZS Politech-
niki – przyp. M.K ), lecz jakoś
nikt o trofeum się nie upomniał,
a ja po prostu go odebrałem
Wojtkowi – wspomina z uśmie-
chem Grzegorz Szewczyk.

Ciężko przypuszczać, by oso-
ba z taką pasją jak on zaprzesta-
ła dalszych przedsięwzięć zwią-
zanych z siatkówką. Udało nam
się poznać kilka pomysłów szefa
Volley-Bajki. – Mam w planach
zorganizowanie mistrzostw eu-
ropejskich stolic w siatkówce, ale
niestety terminy wszelkich za-
wodów nie ułatwiają realizacji
tego projektu – zdradza Szew-
czyk. – Gdyby udało się odpo-
wiednio zagospodarować teren
obok Areny Ursynów, mógłbym
zorganizować poważny turniej
siatkówki plażowej, co byłoby
znakomitą promocją i dla dziel-
nicy, i miasta – dodaje. P

Volley-Bajka zaprasza miło-
śników siatkówki każdego dnia,
przede wszystkim w dniach wy-
darzeń siatkarskich. Poza tym
Grzegorz Szewczyk ma zamiar
raz w miesiącu organizować spo-
tkania kibiców ze znaną osobi-
stością świata siatkówki. Oczywi-
ście w Volley-Bajce.

Guział daje 8 mln
21 grudnia w lokalu Volley-

-Bajka burmistrz Piotr Guział
podsumował sportowy rok na
Ursynowie, przy okazji prezen-
tując kilka planów na dalszy roz-
wój kultury fizycznej w dzielnicy.

Na początku trochę liczb – w
2013 roku sport, turystyka i re-
kreacja będą kosztować budżet
Ursynowa blisko 8 milionów zło-
tych, co jest najwyższym nakła-
dem spośród wszystkich war-
szawskich dzielnic, jednak po
przeliczeniu tej kwoty na jedne-
go mieszkańca, plasuje ona Ur-
synów dopiero na 11. pozycji.
Jak w zeszłym roku, tak i w tym,
Urząd Dzielnicy będzie finanso-
wał lub współfinansował takie
przedsięwzięcia jak: turnieje pił-
karskie i koszykarskie w różnych
kategoriach wiekowych, wszel-
kie imprezy biegowe, pikniki
sportowo-rekreacyjne itp. Fi-
nansowane będą także progra-
my krzewiące wśród mieszkań-

ców w każdym wieku ducha
sportu i kultury fizycznej, takie
jak: „Zima w mieście”, i „Lato w
mieście”, „Sportowe przedszko-
le”, „Senior starszy, sprawniej-
szy”, „Trzymaj formę” oraz kilka
innych. Wsparcie otrzymają tak-
że kluby sportowe, prowadzące
zajęcia na terenie Ursynowa, a
takich jest sporo i to w najróż-
niejszych dyscyplinach sportu:
piłka nożna, siatkówka, koszy-
kówka, tenis, judo, kolarstwo,
pływanie. Młodzi sportowcy,

specjalizujący się w powyższych
dyscyplinach, są prawdziwą du-
mą Ursynowa, a przy tym inspi-
rują rówieśników do uprawia-
nia sportu.

Spore środki pochłonie infra-
struktura sportowa. W planach
na ten rok jest przebudowa
trzech ursynowskich boisk szkol-
nych niezdatnych do użytku,
przy czym Urząd Dzielnicy przy-
gotował już 9 projektów moder-
nizacji, lecz budżet pozwoli jedy-
nie na wspomniane 3 rewitaliza-
cje. W tym roku ma także po-
wstać pierwszy na Ursynowie
skate-park, co wydaje się być
bardzo oryginalną koncepcją,
zapewne radującą zarówno de-
skarzy i rolkarzy. Ursynowska
infrastruktura ma coraz bardziej
sprzyjać rowerzystom. W związ-
ku z tym powstanie kilka no-
wych ścieżek rowerowych.

Miniony rok obfitował na Ur-
synowie w najróżniejsze spor-
towe wydarzenia i przedsię-
wzięcia. Sportową wizytówką
dzielnicy jest siatkówka i grają-
cy swe mecze na najwyższym
poziomie zawodowym zespół
AZS Politechniki Warszawskiej.

To właśnie na mecze „inżynie-
rów” w ramach siatkarskiej Plu-
sLigi, przyjeżdżają do ursynow-
skiej Areny sympatycy siatków-
ki z całej stolicy. Coraz popular-
niejsze staję się określenie Ur-
synowa – „stolica warszawskiej
siatkówki”. Tym bardziej, że w
kategoriach młodzieżowych
świetnie spisują się siatkarze ur-
synowskiego Metra. 

Ale ta dzielnica to także im-
prezy biegowe. W zeszłym ro-
ku oprócz tradycyjnego Biegu

Ursynowa, który odbył się już
po raz szósty i Biegu PASSY,
miejscowi kibice oglądali Mara-
ton Warszawski. O miłości
mieszkańców Ursynowa do bie-
gania nie trzeba nikogo przeko-
nywać, świadczy o tym mrowie
biegaczy w Lesie Kabackim i na
innych trasach, a wszystko to
niezależnie od pogody i tempe-
ratury otoczenia.

Pogoda może i nie odstrasza
joggerów, ale na przykład opady
śniegu potrafią być przeszkodą
dla amatorów piłki nożnej. Na
szczęście dzięki współpracy
Urzędu Dzielnicy z firmą Let’s
Go, powstała Arena Futbolu na
ulicy Koncertowej. Przykrycie
balonem największego na Ursy-
nowie boiska ze sztuczną mura-
wą pozwala korzystać z niego
przez cały rok pobliskim szko-
łom, dzielnicowym klubom pił-
karskim, a wieczorem także pra-
cownikom firm wynajmujących
obiekt.

Ursynów staje się powoli ma-
łą Holandią, a to dzięki systemo-
wi bezobsługowych wypożyczal-
ni rowerów miejskich. Od 2
sierpnia do 20 listopada wypoży-

czono rowery 56 740 razy. Po-
dobnie jak biegacze, tak i miło-
śnicy kolarstwa przecierają trasy
na Ursynowie, zarówno te leśne,
jak i szosowe.

Do tych, którzy nie lubią mieć
zadyszki i chcą zadbać o formę
w najprostszy możliwy sposób
,skierowane są oferty dla spa-
cerowiczów. Dzięki tak wspa-
niałym dobrom naturalnym jak
Las Kabacki i Park Natoliński,
można czerpać z przyrody, ile
się tylko da. 

Nowy rok AZS
Siatkarze AZS Politechniki

zakończyli rok 2012. Po trzech
porażkach z rzędu w PlusLidze
„inżynierom” udało się w ze-
szłym roku odnieść zwycięstwa
na froncie ligowym i pucharo-
wym. Niestety, w pierwszej w
nowym roku potyczce ligowej
po tie-breaku warszawska dru-
żyna musiała uznać wyższość
Effectora Kielce.

Nieco wcześniej, 22 grudnia,
drużyna AZS-u pojechała do
Częstochowy, by walczyć o trzy
punkty w ostatnim zeszłorocz-
nym spotkaniu PlusLigi, prze-
ciwko tamtejszemu AZS. War-
szawscy siatkarze sprawili miły
prezent świąteczny zarówno so-
bie jak i kibicom wygrywając 3-
1. Nagroda MVP spotkania kolej-
ny raz w tym sezonie trafiła do
Fabiana Drzyzgi, który w tym
sezonie zdobywa wyróżnienia z
regularnością automatu. Po me-
czu trener AZS-u Jakub Bedna-
ruk osobiście wyróżnił Macieja
Zajdera oraz Pawła Adamajtisa,
który pomimo gorączki pomógł
drużynie sięgnąć po zwycięstwo.

Po kilku gorszych spotkaniach
w najwyższej klasie rozgrywko-
wej, zwycięstwo pod Jasną Górą
pozwoliło z lepszymi humorami
i większym spokojem usiąść do
świątecznych stołów.

Zaraz po świętach, zaczęły
się przygotowania do wyjazdu
na mecz ćwierćfinału Pucharu
Polski z bydgoską Delectą. Parę
tygodni wcześniej w hali Tor-
waru „inżynierowie” przegrali
w ramach PlusLigi z Delectą
3:0. Jednak w rozgrywkach Pu-
charu Polski nie dali szans byd-
goszczanom, wygrywając na
ich terenie 3:1, zatem udał się
rewanż za mecz ligowy. W śro-
dowym spotkaniu w Arenie o
Final Four Pucharu Polski nie
udało się obronić wyjazdowe-
go wyniku. Politechnika prze-
grała z Delectą 0:3 i tym samym
została wyeliminowana z roz-
grywek o Puchar Polski.

Zawodnicy i kibice AZS Poli-
techniki mogli jednak pożegnać
stary rok ze spokojem, a nowy
przywitać z optymizmem. Jako
pierwszy, noworoczną formę
warszawian, sprawdził zespół
Effectora Kielce. Zespół Jakuba
Bednaruka, osłabiony brakiem
Krzysztofa Wierzbowskiego,
Pawła Adamajtisa i Macieja Zaj-
dera, musiał w pierwszym secie
uznać wyższość kielczan, którzy
skrzętnie wykorzystali słabe stro-
ny AZS-u, czyli błędy w przyjęciu
i nieskuteczną zagrywkę. Kolej-
na odsłona meczu to już coraz
lepsza gra „inżynierów”. Dobrze
w rozgrywaniu piłki prezento-
wał się Fabian Drzyzga, nato-
miast Grzegorz Szymański swo-
ją zagrywką i atakami wyrastał
na MVP spotkania. Determinacja
siatkarzy Effektora, żądnych re-
wanżu za jesienna porażkę, oka-
zała się wszakże nie do złamania
dla podopiecznych Bednaruka.
Doprowadzenie do tie-breaka i
ostateczne pokonanie „inżynie-
rów” pozwoliło cieszyć się z uda-
nego początku roku kielczanom.

Porażkę Politechniki wykorzy-
stali siatkarze Resovii Rzeszów,
którzy dzięki zwycięstwu nad
Delectą Bydgoszcz odskoczyli
AZS-owi o dwa punkty. Nato-
miast do szóstego miejsca zaj-
mowanego przez AZS na dwa
oczka zbliżył się Effector.

W niedzielę na Torwar zawi-
ta zespół AZS-u Olsztyn, który
w miniony weekend sensacyj-
nie pokonał lidera ZAKSĘ Kę-
dzierzyn. 

M . K

W Zalesiu Górnym mieszkają znani z naszych łamów ar-
cymistrzowie szachownicy Monika Soćko i jej mąż
Bartosz. Naszą sąsiadką z Piaseczna jest mistrzyni

międzynarodowa Iweta Radziewicz, obecnie Rajlich, żona Va-
sika Rajlicha – Czecho-Amerykanina, twórcy niezwykle silnego
programu szachowego Rybka. Na turniejach szachowych w
NOK można było obserwować w grze arcymistrzynię Agniesz-
kę Brustman i wielu innych szachistów najwyższej klasy. Przy-
kre jest jednak to, że media o szachowych sukcesach naszych ju-
niorów i seniorów piszą i mówią tylko wtedy, gdy komuś się coś
przypomni. Albo, gdy otrzymają jakiegoś gotowca z PAP, czy in-
nego zaprenumerowanego „źródła wiedzy” – najlepiej z nutką
niezdrowej sensacji. 

Niedawno w Warszawie odbył się Memoriał Stanisława Gawli-
kowskiego, będący jednocześnie mistrzostwami Europy w sza-
chach szybkich i błyskawicznych – zająknęły się na temat tych za-
wodów tylko niektóre media – głównie internetowe. Oficjalna in-
formacja była powielana przez każdą następną witrynę, czyli prze-
czytałeś jedną, przeczytałeś wszystkie. 

Podobnie było z Bartoszem Soćką, który zdobył Puchar Rosji w
Chanty-Mansijsku. Z tego, co zaobserwowałem, żadnemu specja-
liście od „flashów”, czyli krótkich wiadomości, nie chciało się zaj-
rzeć na stronę turnieju i przeczytać samemu korespondencji. Po-
wielano więc nie w pełni prawdziwą informację dziennikarza PAP.
Żadnemu pismakowi, ani poważnemu redaktorowi nie przyszło do
głowy, by przekazać jakąkolwiek informację z Pekinu, gdzie odby-
wały się w drugiej połowie grudnia World Mind Games, w ra-

mach których rywalizowano w pięciu dyscyplinach: brydż, go,
szachy, szachy chińskie i warcaby polskie (stupolowe). 

Ciekawi Państwa, jak dziennikarski światek zareaguje na cieka-
wostkę z niwy szachowej? Mnie też. Podaję zatem informację z...
6.(?) wieku n.e. 

Legenda o powstaniu szachów głosi, że wymyślił je mędrzec i
przedstawił wielkiemu władcy, mniejsza z imionami. Satrapie tak
spodobała się gra, że postanowił filozofa nagrodzić. Skromny wy-
nalazca zażyczył sobie, bagatela, tylu ziaren zboża, ile zmieści się
na 64 polach, ale ziaren liczonych tak, że na każdym następnym
podwajana jest liczba z poprzedniego. Na pierwszym jedno, na dru-
gim 1x2, na trzecim 2x2... Kiedy przyszło do płacenia, to wnet oka-
zało się, że spełnienie prośby spryciarza jest niemożliwe, bo jak szyb-
ko policzy przeciętnie zdolny gimnazjalista na 64 polach należa-
łoby położyć tych ziaren... Sumę ciągu potęg dwójki od „0” do
„63”, czyli 264-1, a to daje liczbę 18 446 744 073 709 551 615 (po-
nad 18 trylionów – naszych, nie amerykańskich). Tyle ziaren zbie-
ra się ze wszystkich zakątków ziemi w ciągu kilku lat. 

To znają wszyscy, ale teraz informacja z 30 grudnia zeszłego ro-
ku. Właściciele Piterenki, znający zapewne legendę o wynalezieniu
szachów, nie proponowali ziaren zbóż, lecz teren, na którym moż-
na je posiać lub coś zbudować. Aktualny mistrz świata w szachach

szybkich, ukraiński reprezentant Rosji Siergiej
Kariakin został właścicielem ziemskim, ponie-
waż 29 grudnia ubiegłego roku wygrał turniej
szachowy „Piterenka 2012. Rozsądny wybór”.
Teraz wybiera sobie dziesięcioarową działkę,
przeznaczoną pod budowę daczy, bo Piterenka to jeden z podmo-
skiewskich przysiółków. Dziennikarzy odsyłam do dalszej lektury
w Internecie – linka nie podam. Czytelnikom zdradzę zaś, że daczę
(24 m2) na ośmioarowej działce można kupić za 720 000 rubli (10
rubli ~ 1 zł), a dziesięć arów za trzysta, czterysta tysięcy rubli.

Już nieaktualne – trudno. To może coś jeszcze bardziej nie na cza-
sie – 17 stycznia mija pięć lat od śmierci Roberta Fischera, jak wie-
lu fachowców twierdzi najwybitniejszego szachisty wszech czasów
– kontrowersyjnego człowieka, geniusza królewskiej gry. Robert Fi-
scher, syn polskiej Żydówki, nienawidzący Żydów. Ojciec „na pa-
pierze”, Niemiec Hans-Gerhardt Fischer , dał mu tylko nazwisko.
Ojcem biologicznym szachowego geniusza był najprawdopodob-
niej Węgier, też żydowskiego pochodzenia Paul Nemenyi. Bobby
Fischer – to urodzony w Chicago Amerykanin bez amerykańskie-
go paszportu, obywatel świata szachów i Islandii. Dzięki niemu nie-
douczony świat Zachodu i Wschodu dowiedział się w 1972 roku,
że Islandia to wyspa i państwo, a jego stolicą jest Reykjavik. Arcy-
mistrz, który w drodze do tytułu mistrza świata w brawurowym
stylu zdeklasował najsilniejszych radzieckich szachistów, dostał pięć
lat temu na Islandii dużo mniejszy kawałek ziemi. Skromny grób
na malutkim cmentarzu.
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Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Sensacja przeminie, ziemia zostanie

„ Robert Fischer, syn polskiej Żydówki,
nienawidzący Żydów, Amerykanin bez
amerykańskiego paszportu”

Podsumowanie roku 2012 odbyło się w lokalu Volley-Bajka

Ursynowskie nowości sportowe 
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AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 504-017-418

DZIAŁKA budowlana 1350 m2

media, bezpośrednio, Dobiesz 
k. Piaseczna, 661-885-525

KSIĄŻKI
dojazd, gotówka, 

608-885-800

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

srebro, 22 610-33-84, 
601-235-118

SREBRO, WYROBY ZŁOM
KUPIĘ. 2000 zł/kg min. 100g.
od 1 kg negoc. 509-240-320

ATRAKCYJNE 2 pokoje do
wynajęcia, 603-97-40-04

KWATERY - dom, 728-899-673
ZAMIENIĘ 25 m2 Koszalin na

Warszawę lub okolice, 
518-183-934

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod.po 1998 r.,

gotówka, 530-979-018

AUTO SKUP 
WARSZAWA, 
501-291-812

Pilnie sprzedam!
Peugeot 307 SW 

1.6HDI 110KM 2006 rok
Przebieg 152000 tys. km
Auto w bardzo dobrym
stanie, bezwypadkowe,
bogata wersja, spalanie

5.5l/100km
Nie wymaga żadnego wkładu

finansowego!

AAA ANGIELSKI, solidnie i
skutecznie, 500-571-634

ANGIELSKI - każdy zakres, 
694-746-365

ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070

ANGIELSKI, skutecznie, 
503-765-393

FIZYKA/MECHANIKA,
elektrotechnika, 
609-41-66-65

DOŚWIADCZONA nauczycielka
LO i gimnazjum skutecznie
przygotowuje do matury z
matematyki oraz egzaminu
gimnazjalnego. Blisko metra
Natolin, 515-988-585

HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
Język ROSYJSKI, nauka,

korepetycje, 602-86-74-13
AA MATEMATYKA, 

606-197-553
MATEMATYKA, 22 641-11-27
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,

matury, gimnazjalne, 
605-783-233

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

NIEMIECKI, Ursynów i okolice,
505-022-862

POLSKI, 500-265-337
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01

EMERYTA, rencistę parking
Ursynów, 664-590-291

PRZYJMĘ do ochrony wiek do
49 lat, 510-011-621

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

ANTENY, 603-375-875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BUDOWA domów.
Kompleksowe usługi budowlane,
694-401-711

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 663-163-070
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOCIEPLANIE PODDASZY,
501-624-562

DOMOFONY, 603-375-875
DRZWI stalowe piwniczne, 

505-639-443
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZOWE kotły, piecyki, kuchnie

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

GLAZURA, remonty
kompleksowo, 
796-664-599

HYDRAULIKA, remonty 
602-651-211 

HYDRAULIK ZŁOTA RĄCZKA -
niedrogo, 665-051-026

KOMPUTERY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894-46-67,
602-301-214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, FLYCOM,

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

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.692-101-784

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

MALOWANIE, panele, gładź
gipsowa, płyty k/g, 885-397-821

MALOWANIE, szpachlowanie,
referencje, 722-920-650

AAAA NAPRAWA pralek,
zmuwarek, kuchenek
mikrofalowych i elektrycznych,
odkurzaczy, 22 641-69-47, 
604-660-792

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY
ELEKTRYCZNE,

HYDRAULICZNE
608-303-530

REMONTY, glazura,
malowanie, gładź, hydrauliczne
oraz drobne naprawy, 
603-177-171

REMONTY mieszkań, wszystko,
ślusarskie, 505-639-443

REMONTY od A do Z, firma
rodzinna, 692-885-279, 
22 42-43-207, 
www.inteltrend.pl

REMONTY, solidnie, 
514-622-499

REMONTY wykończenia, 
503-321-785

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki, zabudowy, 
22 641-34-38, 604-637-018

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

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

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

TAPICERSTWO solidnie, 
22 668-68-40

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

WIERCENIE, 
KARNISZE, 

608-303-530

ŻALUZJE, roletki, plisy,
verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, www.zalvert.pl

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

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

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5  
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 7 5 6  2 1  4 2  

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

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

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

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

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

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

NN a d a l  ł a t w i u t k i ea d a l  ł a t w i u t k i e
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje AAddrriiaann LLeewwaannddoowwsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Z WINDĄ bliżej!

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

PPiiąątteekk,, 1111 ssttyycczznniiaa,, 1188..0000::
Galeria Domu Sztuki zaprasza
na wernisaż wystawy p.n.
„Ups!!!”. Na wystawie zostaną
zaprezentowane najnowsze ko-
lekcje prac Luizy Kwiatkowskiej
(grafiki) i Juliusza Erazma Bol-
ka (słowa). Ekspozycję uzupeł-
ni prezentacja innej pracy tych
samych twórców – grafik trój-
wymiarowych ilustrujących po-
emat „Sekrety życia. Kalendarz
poetycki”.

SSoobboottaa,, 1122 ssttyycczznniiaa,, 1166..0000::
koncert noworoczny dzieci i
rodziców z działającej w Do-
mu Sztuki grupy skrzypcowej
Suzuki „Wtomigraj”. Wstęp
wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 1133 ssttyycczznniiaa:: 1166..0000::
Teatr Za Daleki zaprasza dzieci
na bajkę o tematyce wigilijno-
-bożonarodzeniowej p.t. „O
trzech takich, co za gwiazdą wę-
drowali”. Bezpłatne karty wstę-
pu wydaje kasa Domu Sztuki od
czwartku, 10 stycznia, od godzi-
ny 17.00.*

NNiieeddzziieellaa,, 1133 ssttyycczznniiaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy zapra-
sza na komedię p.t. „Zakochani
w Rzymie” (USA 2012, reż. Wo-
ody Allen). Wstęp wolny.*

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

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

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

Trwa wystawa malarstwa An-
ny Foryckiej-Putiatyckiej. 

1133.. 0011.. gg.. 1177 – Spektakl te-
atru dziecięcego Sto-kłosów
„Królewna Śnieżka”. Dzieci –
wstęp wolny, dorośli 5 zł po
uprzedniej rezerwacji telefo-
nicznej.

2200.. 0011.. gg.. 1177 – Spektakl te-
atru dziecięcego Sto-kłosów
„Opowieść wigilijna”. Dzieci –
wstęp wolny, dorośli 5 zł po
uprzedniej rezerwacji telefo-
nicznej.

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

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

1122 ssttyycczznniiaa ((ssoobboottaa)) ggooddzz.. 1188
– Program pastorałkowy „Gwiaz-
da Dobrej Nowiny”, który zapre-
zentuje zespół Ad Rem. Wstęp
wolny.

2200 ssttyycczznniiaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188 – Z cyklu „Gwiazdy Polskie-
go Kabaretu” wystąpi kabaret
SMILE.

Zaproszenia do odbioru w DK
Imielin od 15 stycznia od godz.
18. Zaproszenia do odbioru w
DK Imielin od 15 stycznia od
godz. 18.

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811
wwwwww..nnookk..aarrtt..ppll

1133..1122..,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1199..3300
– koncert z cyklu „Jazz w NOK”
– The Warsaw Dixielanders.

1155..1122..,, ssoobboottaa,, ggooddzz.. 1188..0000 –
koncert z cyklu „Dawnych wspo-
mnień czar” – Arie i pieśni Jana
Kiepury.

1166..1122..,, nniieeddzziieellaa,, ggooddzz.. 1122..0000
– koncert z cyklu „Bliżej klasyki
dla dzieci” – Gdy nadchodzą
święta… Koncert kolęd, pastora-
łek i melodii bożonarodzenio-
wych. 

1166..1122..,, nniieeddzziieellaa,, ggooddzz.. 1199..0000
– Koncert z cyklu Welcome to
Ursynów – Karen Duelund Gu-
stavino z zespołem – Mademo-
iselle Karen obowiązują wej-
ściówki.

1188..1122..,, wwttoorreekk,, ggooddzz.. 1177..0000 –
koncert piosenek – Młodzież dla
seniorów – Na Boże Narodzenie.
Piękne kolędy i pastorałki pol-
skie i obce.

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo
CCzzłłoowwiieekkaa 

uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk.. 99
tteell..:: 888877 1133 1144 1144

CCzzwwaarrtteekk,, 1100 ssttyycczznniiaa,, ggooddzz..
1188 – Dziś prawdziwych Cyga-
nów już nie ma spotkanie z Au-
relią Paruch, miłośniczką kul-
tury romskiej ilustrowane na-
graniami zespołów cygańskich.
Imprezie towarzyszy wystawa
fotografii węgierskiego artysty
Tomasa Schilda Jak pięknie
być Cyganem (czynna do 17
stycznia).

ŚŚrrooddaa,, 1166 ssttyycczznniiaa,, ggooddzz.. 1188 –
z cyklu Spotkanie z piosenką:
wieczorek taneczny W karnawa-
łowych rytmach wystąpi: Woj-
ciech Dąbrowski

WWyyppoożżyycczzaallnniiaa nnrr 3344 
uull.. 66- ggoo SSiieerrppnniiaa 2233 
wwwwww..uurrssyynnootteekkaa..ppll

1122..0011,, ggooddzz.. 1177..0000 -Koncert
jazzowy pt.,, Piosenka jest do-
bra na wszystko’’. Występują :
Janusz Sztorm – wokal,  Andrzej
Łukasik – bas, Paweł Perliński –
piano. Wstęp wolny.

WWyyppoożżyycczzaallnniiaa nnrr 113399
aall.. KKEENN 2211

tteell.. 2222 444466 2211 6655

1111..0011,, ggooddzz.. 1199..0000 - Spotka-
nie z Małgorzatą Braunek i pre-
zentacja książki pt. ,,Jabłoń w
ogrodzie”. Wstęp wolny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

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

1100..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu „Historia medycyny i higie-
ny od czasów najdawniejszych
po XX wiek” pt.”Słynni medycy
XVI-XVIII wieku i ich osiągnię-
cia: Andreas Vesalius, William
Harvey, Ambroży Pare i inni”.

1155..0011 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Andrzejem Kochanowskim
w cyklu „Patroni ulic Warsza-
wy” (polscy pisarze, poeci, ma-
larze, rzeźbiarze) „Gomulicki,
Gojawiczyńska, Styka Jan, Wy-
spiański”.

1177..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu wieczorów czwartko-
wych z p. Rafałem Ziemkiewi-
czem „Myśli nowoczesnego en-
deka”. Do kupienia książka z au-
tografem autora.

2222..0011 ––  wwttoorreekk – spotkanie z
p. Elżbietą Zalewską i jej książką
o ludziach Czerniakowa „Tyle
pamiętam… na początek”. Do
kupienia książka. 

2244..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z p. Michałem Sulkiewiczem
pt.”Tatarzy wczoraj i dziś w Pol-
sce i nie tylko”.

2299..0011 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Historia literatu-
ry w obrazach”– „W okolicach
Niemna – Orzeszkowa”.

3311..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
„Historia języka i literatury” –”Bi-
blijne skrzydlate słowa”.

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

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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