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Dobrze jest zdystansować się
od wewnątrzkrajowego za-
mętu i na to, co dzieje się w

Rzeczpospolitej, popatrzeć choć
przez chwilę z oddali. No więc zdy-
stansowałem się w ciągu paru dni,
żeby odetchnąć z ulgą, uzyskawszy
pewność, iż są kraje, w których
panuje jeszcze większy rozgardiasz
niż u nas. Łażąc po stertach śmie-
ci, zawalających ulice w Dahabie,
i rozpychając się pomiędzy włó-
czącymi się tam kozami, pomy-
ślałem, że w Polsce wcale nie ma-
my tak źle, jak wynika z ocen wie-
lu naszych czołowych polityków.
Życzyłbym tylko rodzimym śro-
dowiskom politycznym, żeby po-
trafiły współżyć ze sobą tak poko-
jowo, ja to robią Egipcjanie z Bedu-
inami. A jednych i drugich łatwo
zrozumieć, skoro pozostają oby-
watelami państwa, w którym nie
bardzo wiadomo kto jest czego
właścicielem.

I ten własnościowy burdel od ra-
zu skojarzył mi się z tak mocno
ostatnio nagłośnioną w War-

szawie sprawą spadkowziątki mę-
ża i córki pani prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz, którzy – jak
wynika ponoć z dokumentów są-
dowych, przywołanych przez ty-
godnik „wSieci” – uwłaszczyli się
na kradzionym mieniu pożydow-
skim w postaci kamienicy przy No-
akowskiego 16. Tą kamienicą, ni-
czym mieczem, wymachuje obecnie

Jacek Sasin, szykujący się do dru-
giej tury wyborów mera stolicy ja-
ko konkurent dotychczasowej pre-
zydentki. I choć zmusił swoją ry-
walkę, by przedstawiła dokumen-
ty zaświadczające, iż spadkobranie
było czyste jak kryształ, to jednak
wciąż pozostaje przy swoim. Uwa-
ża bowiem, że tego, co w tej wyjąt-
kowo brudnej sprawie najważniej-
sze, HGW w dostarczonym kom-
plecie dokumentów nie zawarła.
Najciekawsze w tym wszystkim
wydaje się to, że w publicznych wy-
powiedziach szefowa miasta pod-
kreśla jedynie całkowitą niewin-
ność małżonka, na którego milio-
nowa własność spadła niemalże
wbrew jego intencjom, niczym
manna z nieba. Ani razu zaś nie
słyszałem z ust pani Hanny, by po-
wiedziała wprost: chodzi o kamie-
nicę, której własność wyłudził tuż
po wojnie pewien oszust, który za
ten manewr został skazany na
osiem lat więzienia. 

Nieruchomość, zawsze ob-
warowana ścisłą doku-
mentacją, to nie jest pier-

ścionek, który ktoś ukradł i sprze-
dał komuś innemu. Zatem w całej
polemice wokół Noakowskiego 16
jedno nie ulega wątpliwości: to mie-
nie ukradzione żydowskim właści-
cielom i zapisane następnie w hipo-
tece pod nazwiskiem bodajże wu-
ja pana Andrzeja Waltza, przy-
padkowo męża prezydentki War-
szawy, jak widać nie brzydzącej się
majątkiem kradzionym, jeśli to tyl-
ko majątek jej życiowego partnera.
Przy okazji można się przekonać o
prawdziwości porzekadła, że kra-
dzione nie tuczy, bo pani prezy-
dent ostatnio pięknie nam wy-
szczuplała i złośliwcy, którzy kiedyś
przydali jej miano „Bufetowej”, po-
winni teraz wszystko natychmiast
odszczekać.

Bo też przy obsadzaniu waż-
nych stanowisk administra-
cyjnych nie wygląd jest kwe-

stią decydującą, tylko umiejętność
podejmowania właściwych decy-
zji, przygotowanie ogólne i do-
świadczenie. A nie ulega wątpli-
wości, że praktykę w rządzeniu
miastem HGW już ma. Na stano-
wisku prezydenta ponosi kolosalną
odpowiedzialność i prawdę mó-
wiąc bierze za to wprost śmieszne
pieniądze, nieporównywalne z ka-
są, jaką ciągną chociażby człon-
kowie różnych rad nadzorczych al-
bo – pożal się Boże – profesorowie,

z których pracy naukowej nic nie
wynika. Z mojego punktu widze-
nia zatem istotna jest biegłość w
sprawowaniu władzy w mieście,
bo warszawiakom chodzi o jak naj-
większy komfort zamieszkania.
Afiliacja polityczna prezydenta sto-
licy jest im zaś raczej obojętna. 

P odobnie jest zresztą z tak
dyskusyjnymi wynikami do-
tychczasowych wyborów sa-

morządowych, zakłóconych awa-
rią elektronicznego systemu licze-
nia głosów. Żądania, żeby wybory
powtórzyć, wysuwają wyłącznie
zacietrzewieni politycy, jakkolwiek

trudno zaprzeczyć, że w tym wy-
padku władze państwa nie stanę-
ły na wysokości zadania i z tech-
nicznego punktu widzenia doszło
do totalnej kompromitacji. Nie
pierwszej przecież – wystarczy
przypomnieć budowę natychmiast
rozpadających się autostrad, mi-
liardy złotych wydawanych na nie-
dopuszczalną tandetę i pozosta-
wienie mnóstwa solidnych podwy-
konawców na lodzie. 

T egoroczne wybory samorzą-
dowe przyniosły łatwo za-
uważalne zjawisko: wyraź-

ny awans spontanicznie powoła-

nych stowarzyszeń mieszkańców,
które w niejednym wypadku nie-
mal równorzędnie konkurowały z
komitetami wyborczymi wielkich
partii. Bardzo dużo głosów zebra-
ło w Śródmieściu i na Żoliborzu
„Miasto jest nasze”, Stowarzysze-
nie Mieszkańców Miasteczka Wila-
nów, a na Ursynowie dwa komite-
ty sąsiadów: dobrze już znany
Nasz Ursynów (7 mandatów w ra-
dzie dzielnicy) oraz będąca częścią
Inicjatywy Mieszkańców Warsza-
wy i współpracująca ze stowarzy-
szeniem „Przyjazne Kabaty” – Ini-
cjatywa Mieszkańców Ursynowa
(2 mandaty). W tym ostatnim
ugrupowaniu dominują młodzi lu-
dzie, więc tym większe dla nich
brawa. Bo tym sposobem w ratu-
szu przy KEN 61 powiększy się gro-
no przedstawicieli generacji, która
tworzy Polskę po nowemu. 

Wnajbliższych latach na-
szą okolicę czekają rewo-
lucyjne inwestycje, a

przede wszystkim przeprowadze-
nie przez Ursynów i Wilanów tra-
sy ekspresowej (faktycznie auto-
strady) S-2 oraz budowa lokal-
nych połączeń obu dzielnic. Dal-
sza perspektywa to niemal całko-
wite zabetonowanie podskarpia,
od Miasteczka Wilanów aż do Po-
wsina, co radykalnie zmieni cha-
rakter zielonego do tej pory terenu.
W całym zamieszaniu jakoś nie
myśli się o tak potrzebnych w na-
szej okolicy boiskach piłkarskich, o
małym stadionie lekkoatletycz-
nym, a przede wszystkim o chro-
nieniu naturalnego krajobrazu,
który w błyskawicznym tempie za-
nika. Mało kto już pamięta, że dzi-
siejsze Kabaty nosiły wstępnie mia-
no „Zielony Ursynów”. A zieleni
tam teraz tyle, co kot napłakał.
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Okradła matkę, usłyszała zarzut

Do ursynowskiego komisariatu zgłosiła się mieszanka dzielnicy, która powiadomiła policjan-
tów, ze padła ofiarą kradzieży. Z relacji kobiety wynikało, że na początku listopada zostały jej skra-
dzione pieniądze. Gotówka przechowywana była w zamkniętej szufladzie i wszystko wskazywa-
ło na to, że związek z tym przestępstwem może mieć córka zgłaszającej.

Policjanci zatrzymali 34-latkę, która przyznała się do tego czynu. Kobieta tłumaczyła funkcjo-
nariuszom, że potrzebowała pieniędzy i kiedy nadarzyła się okazja, przebywając w mieszkaniu
u swojej matki, włamała się do szuflady, gdzie przechowywana była gotówka i ukradła ponad 1.000
złotych. Stróże prawa przedstawili już jej zarzut za to przestępstwo. Może jej grozić kara do 10
lat pozbawienia wolności.

Wręczenie medali przedstawicielom Urzędu Dzielnicy Ursynów
W Natolińskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste spotkanie Ursynowskiego Koła Związku

Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Podczas spotkania wrę-
czono odznaczenia za zasługi przedstawicielom Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Odznaczeni przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Ursynów:
– Zastępcy Burmistrza Witoldowi Kołodziejskiemu
– Naczelnikowi Wydziału Kultury Dariuszowi Sitterle
– Podinspektorowi Wydziału Kultury
Medale wręczył Pułkownik Józef Oleśnicki – Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego

oraz Przewodniczący Rady ds. Kombatantów przy Marszałku Województwa. Wydarzenie uroz-
maicił zespół Dur-Moll, który zaprezentował pieśni patriotyczne związane z walką o polską su-
werenność w trakcie I wojny światowej oraz szlagiery Dwudziestolecia Międzywojennego. Spo-
tkanie poprowadził Prezes ursynowskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Janusz Mak-
symowicz.

Wystawa: Kolory Prawosławia. Polska
W Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Kolory Prawosławia.

Polska”, która dostępna będzie dla zwiedzających w budynku Urzędu Dzielnicy w dniach 20-30
listopada, w dni powszednie, w godzinach pracy Urzędu.

Wystawę otworzył Aleksander Wasyluk, który w kilku słowach opowiedział zebranym o eks-
pozycji „Kolory Prawosławia. Polska”. Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali referatów ks.
Łukasza Leonkiewicza pt. „Kulturotwórcza rola Hagii Sophii” oraz Witalija Michalczuka pt. „Por-
tretowość ikony”. Wernisaż uświetnił także występ kameralnego chóru wykonującego muzykę cer-
kiewną pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni.

Mokotów na podium
W ubiegłym tygodniu na boiskach Centrum Futbolu Warszawianka odbył się Mokotowski

Festiwal Piłkarski 2014. W Turnieju Dzielnic m.st. Warszawy o Puchar Burmistrza Dzielnicy
Mokotów wzięło udział ponad pięćdziesięciu piłkarzy reprezentujących pięć drużyn. 

W ramach turnieju rozegrano 19 spotkań, które toczyły się w sportowej atmosferze. W
emocjonującym meczu finałowym gospodarze imprezy prowadzili z reprezentacją Dzielnicy
Bemowo już 2:0, ale jeszcze w regulaminowym czasie gry rywale doprowadzili do wyrówna-
nia, a w dogrywce strzelili decydującą o zwycięstwie w turnieju bramkę. Na podium stanęła
również drużyna Białołęki pokonując w meczu o 3.miejsce reprezentację Ochoty 3:2. Najlep-
sze zespoły i zawodnicy zostali nagrodzeni trofeami oraz okolicznościowymi koszulkami i dy-
plomami.
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Albo na trzecią kadencję zosta-
nie wybrana Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz z Platformy Obywatel-
skiej, albo Jacek Sasin z Prawa i
Sprawiedliwości. Wbrew pozo-
rom, szanse są wyrównane, cho-
ciaż ona uzyskała w I turze
47,19 proc. głosów, on zaś tylko
27,71 procenta.

Przypomnijmy, że spośród pozosta-
łych kandydatów na prezydenta najle-
piej wypadł w I turze burmistrz Ursy-
nowa Piotr Guział, który jako repre-
zentant Warszawskiej Wspólnoty Sa-
morządowej zyskał poparcie 8,54 proc.
elektoratu, a w obliczu finalnego eta-
pu wyborczego poprosił swoich zwo-
lenników o głosowanie na Jacka Sasi-
na. Za HGW najbardziej przemawiają
potężne inwestycje ostatnich lat oraz
fakt, że będąc wielkorządcą admini-
stracyjnym i partyjnym (jako wice-
przewodnicząca PO) mogła w minio-
nych kadencjach zapewnić masie ludzi
mniej lub bardziej intratne posady i ci
ludzie wraz z rodzinami na pewno bę-
dą na nią głosować. 

Sasinowi przyświeca zapewne
wprost przeciwny cel, czyli ruszenie z
posad tej armii popleczników HGW.
Wydaje się, że naturalną rzeczy kole-
ją za Sasinem powinni teraz stanąć
murem nie tylko wyborcy Guziała,
lecz także innych kandydatów poko-
nanych przez czołowy duet w I turze.
Jeśli za finalistą z PiS pójdą dodatko-
wo sympatycy Przemysława Wiplera z
Nowej Prawicy (4,21 proc. głosów),
Sebastiana Wierzbickiego z SLD Le-
wica Razem (4,14), Joanny Erbel z
Zielonych (2,41) i samotnika Andrze-
ja Rozenka (2,28), Hanna Gronkie-
wicz-Waltz może znaleźć się w kłopo-
tach. Tyle że trzeba sobie zdawać spra-
wę, iż w drugiej turze do urn chętniej
pójdą przede wszystkim jej zwolen-
nicy, którym zależy chociażby na obro-
nie posad. 

Kim są kandydaci na prezydenta
Warszawy i jaki mają program?

HHAANNNNAA GGRROONNKKIIEEWWIICCZZ-WWAALLTTZZ
(ur. w 1952 w Warszawie), córka sto-
łecznego adwokata, uczestnika Po-
wstania Warszawskiego. Profesor na-
uk prawnych, w latach 1992-2001 pre-
zes Narodowego Banku Polskiego,
przewodnicząca Rady Polityki Pienięż-

nej (1998-2001), wiceprezes Europej-
skiego Banku Odbudowy i Rozwoju
(2001-2004), od 2006 pełniąca obo-
wiązki prezydenta Warszawy. W okre-
sie 2001-2004 posłanka na Sejm. Za
czasów PRL była w gronie osób zakła-
dających NSZZ Solidarność na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

Legitymacja, jak widać, znakomita.
A przypomnieć jeszcze wypada, że na
stanowisko prezesa NBP rekomendo-
wał ją sam prezydent Rzeczypospolitej
Lech Wałęsa. Później sama kandydo-
wała (bez powodzenia) na prezydenta
Polski. Jak sama stwierdziła, do wkro-
czenia na niwę polityki namówił ją
Duch Święty. 

W priorytetowych założeniach na
przyszłą kadencję HGW przewiduje
między innymi: 

– budowę 11 stacji II linii metra
– rozbudowę i modernizację szpita-

li wolskiego, bielańskiego i praskiego
oraz rozpoczęcie budowy Szpitala Po-
łudniowego na Ursynowie

– budowę obwodnicy śródmiejskiej
– zbudowanie 200 km nowych ście-

żek rowerowych
Obietnice związane ze Szpitalem Po-

łudniowym składa od swojej pierwszej
kadencji. Ostatnio wreszcie doprowa-
dziła do wyboru lokalizacji – obok Cen-
trum Onkologii, co wywołało gwałtow-
ny, jak najsłuszniejszy protest kierow-
nictwa tej placówki. Pod rządami HGW

nie udało się wprowadzić w Warszawie
przepisów nowej ustawy „śmieciowej”.
Rok temu odbyło się zorganizowane
przez Warszawską Wspólnotę Samorzą-
dową referendum w sprawie odwołania
HGW. Zbyt niska frekwencja (około 27
procent) sprawiła, że do odwołania nie
doszło, jakkolwiek ponad 94 proc. głosu-
jących opowiedziało się za odwołaniem. 

JJAACCEEKK SSAASSIINN (ur. w 1969 w War-
szawie). Ukończył studia na wydziale
historii na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 2011 poseł na Sejm. Był doradcą
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i
zastępcą szefa jego kancelarii, a także
wojewodą mazowieckim. Pełnił też
funkcje kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego w dzielnicy Śródmieście. Jako

wojewoda zarządził w 2007 wygaszenie
mandatu prezydent Warszawy Hanny
Gronkiewicz-Waltz w związku z nie-
złożeniem w terminie oświadczenia
majątkowego jej męża. Ostatnio doma-
gał się pełnego wyjaśnienia detali, zwią-
zanych z odziedziczeniem przez rodzi-
nę HGW kamienicy przy Noakowskie-
go 16, ukradzionej rodzinie warszaw-
skich Żydów przez oszusta, skazanego
za to na osiem lat więzienia. W złożo-
nym wyjaśnieniu pani prezydent po-
minęła najważniejsze, jego zdaniem,
kwestie prawne, zamazując nieetycz-
ny charakter spadkobrania. 

W swoim programie wyborczym Ja-
cek Sasin szczególnie akcentuje:

– konieczność znacznie większego
łagodzenia przez administrację War-
szawy skutków tzw. dzikiej reprywaty-
zacji, wynikającej ze sławetnego „de-
kretu Bieruta” i doprowadzenie do
uchwalenia kompromisowej specusta-
wy reprywatyzacyjnej dla stolicy 

– natychmiastowe powstrzymanie
podwyżek podatków i opłat, zwłaszcza
komunikacyjnych (bo za kadencji HGW
bilety podrożały o 70 proc., a czynsze w
lokalach komunalnych niekiedy nawet
o 290 proc.)

– zmniejszenie liczby urzędników sto-
łecznej administracji, których za cza-
sów HGW przybyło aż 2000

– zerwanie z praktyką prostej sprze-
daży miejskiego majątku dla pokrycia
bieżących potrzeb finansowych (przy-
kład SPEC)

– zerwanie z komercjalizacją jako je-
dynym instrumentem organizowania
publicznej służby zdrowia

Niechętni Sasinowi zarzucają mu, że
proponuje publiczny transport w mie-
ście za darmo i pytają, skąd wziąć na to
pieniądze. W praktyce jednak może się
okazać, że program Sasina spodoba się
większości głosujących w drugiej turze.
HGW ujmuje swoje postulaty w ekspre-
syjnym skrócie, zaznaczając, że chce
przegnać z Warszawy Bieruta i Janosika,
co jest aluzją do wspomnianego dekre-
tu i tzw. janosikowego, czyli daniny bo-
gatszych aglomeracji na rzecz uboższych. 

Warszawiacy mają w niedzielę wol-
ny wybór i albo znowu opowiedzą się za
Hanną Gronkiewicz-Waltz, albo wybio-
rą Jacka Sasina. Tertium non datur. 

R a f a ł  K o s

Jeszcze chyba nigdy użycie
liczby mnogiej w nazwie
cyklu koncertów: Marek
Majewski i jego goście”,
organizowanych w Domu
Sztuki SMB „Jary” na Ur-
synowie, nie było tak ade-
kwatne do sytuacji, jak na
koncercie, który odbył się
w miniony poniedziałek. 

Majewskiemu towarzyszyło
bowiem aż czworo wykonaw-
ców – nie tylko Danuta Błażej-
czyk i Wojciech Gęsicki, których
zapowiadano na afiszach, ale
również Rafał Grząska i Piotr Zu-
bek. Z tej piątki (wliczając Ma-
jewskiego) tylko Grząska nie
śpiewał, ale za to wirtuozersko

zagrał na akordeonie „Libertan-
go” Astora Piazzoli i walca „Pod
dachami Paryża”.

Danuta Błażejczyk i Marek
Majewski nie wymagają po-
chwał. To samo można powie-
dzieć o Wojciechu Gęsickim, lecz
że chyba nie jest on tak dobrze
znany jak tamtych dwoje arty-
stów, warto poświęcić mu więcej
miejsca. Zwłaszcza, że okazał się
rewelacją wieczoru.

Olbrzym (ponad dwa metry
wzrostu), do tego o wielkiej po-
sturze, wydobywał z siebie głos
niski rzecz jasna, niemniej
brzmiący subtelnie, pasujący do
poetyckich, dowcipnych, wol-
nych od wulgarności piosenek,

które bardzo melodyjnie śpie-
wał, często razem z publiczno-
ścią. Pozytywną sensację wy-
wołał też trzynastoletni uczeń
Danuty Błażejczyk, uczestnik
telewizyjnej „Bitwy na głosy”
sprzed kilku sezonów, Piotr Zu-
bek. Ładnie, czysto zaśpiewał
balladę Bułata Okudżawy „A
przecież mi żal”. Piotr to były
uczestnik warsztatów babiar-
skich w Domu Sztuki – jaki ten
świat mały!

Koncert – sfinansowany, jak
cały cykl „Marek Majewski i jego
goście” – ze środków Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy – skoń-
czył się po bitych dwóch godzi-
nach, bo właściwie każdy wyko-
nawca był proszony przez słu-
chaczy o „jeszcze jedną piosen-
kę”, co przeważnie kończyło się
na jeszcze dwóch albo trzech. 

„A przecież nam żal”, że kie-
dyś musiały zabrzmieć ostatnie
dźwięki koncertu – powiedzieli-
by ci, którzy się nań wybrali do
Domu Sztuki. Nie martwcie się
Państwo – już 8 grudnia kolejne
spotkanie z Markiem Majew-
skim i jego gośćmi, którymi tym
razem będą artyści 

z olsztyńskiego kabaretu
„Czerwony Tulipan”. Bezpłatne
karty wstępu będą wydawane
w kasie Domu Sztuki od czwart-
ku, 4 grudnia, od godziny 17.00.

B A W

Na ciekawy pomysł wpadł
nasz redakcyjny kolega
artysta plastyk Jurek Der-
kacz. Do Galerii Parafial-
nej Betania znajdującej
się przy kościele św. Toma-
sza Apostoła, zaprosił ar-
tystów plastyków i amato-
rów ze swoimi pracami. 

Powstał w ten sposób ciekawy
zestaw prac, gdzie każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Ponieważ eks-
pozycja ma charakter kiermaszu,
można za nieduże pieniądze ku-
pić coś na prezent mikołajkowy,
świąteczny, lub do własnego do-
mu. Artysta plastyk Grzegorz 

Kierzkowski w swojej ofercie,
proponuje wykonanie portretów
techniką pasteli. Próbki swoich
możliwości pokazał na tej ekspo-
zycji. Szkło artystyczne, w posta-
ci małych obiektów, to domena
Tomasza Łączyńskiego. Miłośni-
ków koni, może zaspokoić swo-
imi grafikami i rysunkami Jurek
Derkacz. Warto więc wybrać się
do tej galerii, prowadzonej przez
Jadwigę i Tadeusza Petrażyckich,
by nie tylko kupić obraz i grafikę,
ale i popatrzeć na prace popijając
herbatę lub kawę. 

Kiermasz czynny jest w listopa-
dzie od środy do soboty w godzi-
nach 15.00 – 18.00. W niedziele
od 9.00 – 15.00. W grudniu gale-
ria czynna będzie od godz. 11.00
do 18.00. R e d a k c j a

W niedzielę 30 listopada wyłonimy w II turze wyborów prezydenta Warszawy na najbliższe cztery lata

Rozjeżdżanie Sasina Waltzem?

Rozśpiewany wieczór Obraz i grafika do domu
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W wyniku zmian ustrojo-
wych, które nastąpiły po
pamiętnych, pierwszych
(pół) wolnych wyborach w
dniu 4 czerwca 1989 r.,
kolejnym istotnym kro-
kiem na drodze budowy
systemu demokratycznego
było odrodzenie samorzą-
du terytorialnego. 

Nastąpiło to w 1990 r.
po wprowadzeniu
zmian w ówczesnej

Konstytucji (Dz.U. 1990, nr 16,
poz. 94), a następnie uchwale-
niu 8 marca 1990 r. ustawy o sa-
morządzie terytorialnym (Dz.U.
1990, nr 16, poz. 95). W usta-
wie tej zadecydowano m.in., że
„kadencja rady gminy trwa 4 la-
ta licząc od dnia wyborów” (art.
16). Pierwsze wybory odbyły się
27 maja 1990 r. Drugie wybory
samorządowe odbyły się 19
czerwca 1994 r. Trzecie miały
natomiast miejsce 11 październi-
ka 1998 r. O przesunięciu wybo-
rów o cztery miesiące zadecy-
dowały władze naszego pań-
stwa. Rady gmin przestały funk-
cjonować 19 czerwca 1998 r.,
natomiast zarządy gmin praco-
wały przez kolejne cztery mie-
siące bez „uchwałodawczej i
kontrolnej” funkcji rad. Czwarta
kadencja samorządowa rozpo-
częła się wyborami w dniu 27
października 2002 r.; piąta – 12
listopada 2006; szósta 21 listopa-
da 2010 r. 

Jak z powyższego widać,
dotychczas wybory od-
bywały się po czterech la-

tach i kilku – kilkunastu dniach.
Wyjątkiem był rok 1998, gdy z
woli wówczas rządzącej ekipy
rady „rozgoniono”, natomiast
zarządom gmin pozwolono pra-
cować bez nadzoru rad. Ostatnie
wybory odbyły się 16 listopada,
czyli – formalnie rzecz biorąc –
kadencja samorządowa została
skrócona o pięć dni. Nie ma to
oczywiście praktycznego zna-
czenia, ale fakt jest faktem. Opi-

sane przypadki – moim zdaniem
– świadczą o tym, że władze
państwowe już wcześniej mani-
pulowały terminami wyborów,
dostosowując je do swoich po-
trzeb. Uważam, że wiosenne ter-
miny wyborów samorządowych
są znacznie lepsze niż jesienne.
Na wiosnę, lub wczesnym latem
łatwiej można przeprowadzić
kampanię wyborczą, a wybrane
rady mogą uchwalić budżet na
kolejny rok, a więc budżet, któ-
re będą same realizować. Jesien-
ne terminy wyborów nie dają
tych możliwości.

Wwyborach samorzą-
dowych 2014 r. za-
stosowano kilkuna-

stostronicowe broszury w cha-
rakterze kart wyborczych. Uwa-
żam takie rozwiązanie za nie-
prawidłowe i szkodliwe dla de-
mokracji. Moim zdaniem, jest to
zgodne z prawem, ale jest to jed-
nocześnie dyskretny i skuteczny
sposób wpływania na wynik wy-
borów. Na Ursynowie w wybo-
rach do Rady m.st. Warszawy
broszura liczyła 13 kartek. Na
pierwszej przedstawieni byli
kandydaci Komitetu Wyborcze-
go „Demokracja Bezpośrednia”.
Na drugiej – kandydaci „Prawa i
Sprawiedliwości’, a na trzeciej
„Platformy Obywatelskiej”. Mój
komitet – „Warszawskiej Wspól-
noty Samorządowej” znalazł się
na dziewiątej karcie. Jestem
przekonany, iż mało który z wy-
borców miał siłę przeczytać ko-
lejne karty, toteż – jak sądzę –
skreślał kandydatów z pierw-
szych dwóch – trzech stron. To
rozwiązanie, chociaż stosowane
już wcześniej, wyraźnie prefe-
ruje komitety z pierwszych kart
owej wyborczej broszury. Jestem
przekonany, iż niebywały suk-
ces Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego jest wynikiem  faktu, iż wy-
losowało ono numer jeden na li-
stach wyborczych, W związku z
powyższym kandydaci PSL byli
na pierwszej karcie wyborczych

broszur, a więc najbardziej eks-
ponowani. Jestem przekonany,
iż bardziej demokratycznym
sposobem jest wydrukowanie
nazwisk kandydatów wszystkich
komitetów wyborczych na jednej
dużej karcie, co nie faworyzuje
nikogo. Takiego rozwiązanie jed-
nak nie zastosowano, chociaż
wcześniej wielokrotnie było
praktykowane.

Wpublikatorach wie-
le się mówi o możli-
wości sfałszowania

wyborów. Na ten temat mam
własne zdanie oparte o do-
świadczenia. Otóż w 1998 r.

kandydowałem do Rady War-
szawy. W powyborczy ponie-
działek obszedłem najbliższe
punkty wyborcze sprawdzając
swój wynik na wywieszonych
ogłoszeniach. Krążąc tak spo-
tkałem kolegę, który także był
zainteresowany wynikami. Po-
szliśmy więc razem do jednego
z punktów, które wcześniej od-
wiedziłem. Ze zdziwieniem
stwierdziłem, że wywieszony
wynik jest inny od oglądanego
wcześniej. Nie wykonałem
wcześniej fotografii, nie miałem
więc żadnego dowodu. Nie mo-
głem zakwestionować nowego

wyniku. Postanowiłem jednak
osobiście przekonać się, czy ist-
nieje możliwość manipulowa-
nia przy wynikach. Przy kolej-
nych – tym razem parlamentar-
nych – wyborach zgłosiłem się
do komisji wyborczej. Byłem
tam od początku do końca i z
całym przekonaniem mogę
stwierdzić, że (w niewielkim za-
kresie) istnieje możliwość fał-
szowania wyników. Możliwość
taka wynika z faktu, iż wyborcy
często wrzucają do urn pewną
liczbę kart bez skreśleń. 

Takie karty – przy złej
woli nieuczciwych
członków komisji – mo-

gą być dyskretnie uzupełnione
krzyżykiem. Istnieje także teo-
retyczna możliwość dopisania
do kart dodatkowego krzyżyka,
co automatycznie czyni kartę
nieważną. Tak więc rzetelność
wyborów zależy w dużej mierze
od uczciwości członków komi-
sji. Tego typu manipulacje nie
mają większego znaczenia w wy-
borach prezydenckich, czy parla-
mentarnych, ale w wyborach sa-
morządowych nawet kilka gło-
sów decyduje o losie kandydata.
Uważam, iż przyjęte założenie
o bezinteresowności i uczciwości
wszystkich członków komisji nie
jest racjonalne. Powinniśmy
mieć mechanizm, który wyklu-
cza możliwość fałszowania wy-
ników w trakcie obliczania. Ta-
kim mechanizmem jest coraz po-
pularniejszy na świecie całkowi-
cie automatyczny proces zlicza-
nia głosów. Zastanawiam się tyl-
ko, dlaczego nasi politycy
(wszystkich opcji) są bardzo nie-
chętni możliwości wprowadze-
nia takiego systemu w Polsce.

Otym, że dzieją się cuda
nad urną – moim zda-
niem – świadczy fakt,

że w kilku ostatnich wyborach
samorządowych w Warszawie,
wyniki głosowania ze stolicy do-
cierały do Państwowej Komisji
Wyborczej jako ostatnie. Fakt

ten można łatwo potwierdzić.
Uważam, iż wynikało to z dzia-
łań celem „legalizacji” wyników.
Twierdzę tak, albowiem we
wspomnianych wyborach w
1998 r. otrzymałem jednoznacz-
ną propozycję zdobycia manda-
tu po wpłaceniu określonej kwo-
ty. Wydawało mi się to absur-
dem, ale przyglądając się pro-
cesowi spływania wyników, do-
szedłem do wniosku, że to opóź-
nienie nie jest przypadkowe. Je-
żeli bowiem doszło do takiej
transakcji, należało poczynić
działania celem „zalegalizowa-
nia” nowego wyniku, a to wy-
maga czasu. Później nie byłem
zainteresowany sprawą i nikt mi
nie składał podobnych propo-
zycji, ale przesyłanie wyników z
warszawskich komisji wybor-
czych, jako ostatnich – wielo-
krotnie jeszcze się zdarzało.

Uważam, iż na bazie
obecnych perypetii z
ustaleniem wyników

wyborów samorządowych po-
winniśmy (jako państwo) zde-
cydować się na radykalne roz-
wiązanie, czyli przejście na cał-
kowicie zautomatyzowany
elektroniczny system głosowa-
nia i ustalania wyników tego
głosowania. Chodzi mi o cał-
kowite (albo prawie całkowi-
te) wyeliminowanie czynnika
ludzkiego z czynności związa-
nych z procesem ustalania wy-
ników. Jest to technicznie moż-
liwe, a ewentualne wprowa-
dzenie takiego systemu zależy
tylko od polityków. Popatrzmy
więc – z tego punktu widzenia
– przedstawiciele których ugru-
powań politycznych są naj-
większymi wrogami takiego
rozwiązania. Wnioski mogą być
bardzo interesujące i dające do
myślenia.

L e c h  K r ó l i k o w s k i
AAuuttoorr jjeesstt cceenniioonnyymm vvaarrssaavviiaannii-

ssttąą,, pprrzzeewwooddnniicczząąccyymm RRaaddyy DDzziieell-
nniiccyy UUrrssyynnóóww zz rraammiieenniiaa ssttoowwaa-
rrzzyysszzeenniiaa NNaasszz UUrrssyynnóóww..

Dlaczego wybory budzą tyle wątpliwości i sporów?

Bo stwarzają szansę manipulacji
FOTO LECH KOWALSKI

Służby Lotniska Chopina
zakończyły przygotowania
sprzętu do zimowego
utrzymania lotniska. War-
szawski port dysponuje
najnowocześniejszym w
Polsce sprzętem do odśnie-
żania i jest w stanie zapew-
nić utrzymanie ciągłości
ruchu samolotów nawet
przy obfitych opadach.

Do Akcji Zima w sezonie
2014/15 Służba Utrzymania Lot-

niska przystępuje z dziesięcioma
nowoczesnymi zestawami od-
śnieżającymi MB2041/Overa-
asen (każdy zestaw składa się z
pługa lemieszowego o szerokości
roboczej 6,8 m, szczotki czysz-
czącej oraz silnej dmuchawy po-
wietrza). Płyty postojowe i drogi
kołowania odśnieżane będą sze-
ścioma zestawami starszego typu
oraz pięcioma oczyszczarkami
kompaktowymi oraz dużą zra-
szarką Damman o rozpiętości ra-

mion do 45 metrów. Pozwala to
na oczyszczanie dróg startowych
w jednym przejeździe w ciągu
zaledwie 25-30 min. Ponadto do
dyspozycji Służby Utrzymania
Lotniska jest jeszcze 41 innych
maszyn i urządzeń.

– Do obsługi tego sprzętu ma-
my grupę wszechstronnie wy-
szkolonych i doświadczonych
pracowników. Do kolejnej zimy
jesteśmy dobrze przygotowani i
zapewniam, że podejmiemy

wszystkie możliwe i zależne od
nas działania, aby pasażerowie i
towary przewożeni samolotami
docierali i odlatywali z Warsza-
wy na czas i bez zakłóceń – mó-
wi Radosław Paruzel, zastępca
dyrektora Lotniska Chopina. 

W przewidywaniu warun-
ków atmosferycznych na lotni-
sku pomaga jeden z najnowo-
cześniejszych w Europie syste-
mów typu Ice Alert. Składa się
na niego sześć stacji pomiaro-
wych rozmieszczonych na oby-
dwu drogach startowych. Każ-
da z nich jest wyposażona w
unikalne w skali światowej i
opatentowane aktywne zespo-
ły czujników stanu nawierzchni
(BOSO i ARCTIS) oraz analiza-
tory gromadzonych danych.
Prognozują one z dużym praw-
dopodobieństwem termin wy-
stąpienia oblodzenie na-
wierzchni. Jest to możliwe dzię-
ki komputerowej (automatycz-
nej) analizie wielu parametrów
m.in. temperatury powietrza,
nawierzchni, wilgotności na-
wierzchni, wilgotności względ-
nej powietrza, ilości i rodzaju
opadów atmosferycznych itp.

– Dzięki możliwości przewi-
dywania wystąpienia gołole-
dzi możemy zawczasu temu
przeciwdziałać poprzez poda-
wanie przeciwodlodzeniowych
środków chemicznych – powie-
dział na zakończenie Radosław
Paruzel. 

y b y

W najbliższym i ostatnim w tym roku spotkaniu z cy-
klu „Zmysły Sztuki”, w Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie gościć będą: Józef Wilkoń – wybitny ilu-
strator, artysta malarz, rzeźbiarz oraz Sylwia Lorenc –
znakomita flecistka.

Przewidziana dyskusja m.in. na temat inspiracji ze świata przy-
rody, ale i o oddaleniu człowieka od naturalnego środowiska, a tak-
że o pielęgnowaniu w sobie dziecka. W kontekście słów Pabla Pi-
cassa: „Każde dziecko jest artystą. Oraz znaczeniu talentu i pracy
w jego rozwoju.

Zmysły Sztuki to cykl spotkań artystyczno-edukacyjnych odby-
wających się w Oficynie Kuchennej. Są prezentacją różnych dyscy-
plin artystycznych połączoną z dyskusją na temat zasad jej tworze-
nia. Muzeum Pałac w Wilanowie serdecznie zaprasza!

Uczestnicy spotkań z cyklu Zmysły Sztuki dowiedzą się, jak i
skąd czerpane są inspiracje i jak wygląda warsztat twórcy. Spotka-
nia, odbywają się w swobodnej kawiarnianej atmosferze, są miej-
scem wymiany myśli pomiędzy artystami i publicznością. 

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Paweł Ja-
skanis zaprasza 27 listopada (czwartek) 2014r., na godz. 19, do Ofi-
cyny Kuchennej, na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wila-
nowie, ul. St. K. Potockiego 10/16.

Kuratorem projektu i moderatorem spotkań jest artysta plastyk
Andrzej S. Grabowski.

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. M M

Spotkanie z Józefem 
Wilkoniem i Sylwią LorencLotnisko Chopina gotowe na zimę
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Ideę Terroir powołali
do życia dwunasto-

wieczni mnisi z Bur-
gundii, którzy jako
pierwsi dostrzegli za-
leżność pomiędzy miej-
scem uprawy winorośli
a smakiem, kolorem i
mocą gotowego wina. 

W przypadku herbaty
określenie Terroir dotyczy
wpływu, jaki warunki śro-
dowiska wywierają na
uprawiane rośliny: poło-
żenie plantacji, ekspozy-
cja, gleba i geologia, kli-
mat i lokalne warunki po-

godowe. 
Ilustracją tutaj jest her-

bata cejlońska Watte. Ran
Watte, uprawiana na dachu

świata na wysokości 1800m
w górnych partiach gór Sri

Lanki, charakteryzuje lekkość i
jasna złota barwa, nizinną Yata
Watte uprawianą w gorącym i
wilgotnym klimacie na wysoko-
ści 350 m nad poziomem Oce-
anu, jest ciężka, dojrzała, kre-
mowa w smaku i esencjonalna.
Odmiany Uda i Meda to smako-
we doświadczenie pośrednich
wysokości. 

Od dawna do herbaty dodaje
się płatki kwiatów, owoce i przy-
prawy od których herbata uzy-
skuje charakterystyczny aromat
i smak. Godną polecenia na róż-
ne pory dnia jest seria herbaty
Oriental Collection. Przykładem
jest Magic Night z dodatkiem
chabru, żurawiny oraz niebie-
skiej malwy i owoców. Kompozy-
cję smakową i zapachową ide-
alnie dobrano do potrzeby wie-
czornego wyciszenia się. Rus-

sian Caravan to czarna herbata z
dodatkiem słodu, której koncep-
cja pochodzi z czasów przewoże-
nia chińskich herbat do Europy
przez góry, karawanami ,na
wielbłądach. W trakcie podróży
nabierała charakterystycznego
aromatu. Zimowe dni nie powin-
ny obejść się bez Masala Chai. 

Codziennie na stacjach kole-
jowych Indii, wallahs chai sprze-
dają masala chai w małych fili-
żankach z gliny. Dostępne są
mieszanki różnych producen-
tów tego smakołyku w tym wer-
sja mieszanki czarnej herbaty z
intensywnym aromatem cyna-
monu, goździków, imbiru, kar-
damonu i pieprzu czarnego, któ-
ra uzyskała Great Taste Award .
Nasz przepis na ciekawe dozna-
nie smakowe to bardzo esencjo-
nalny napar masali podany pół
na pół z gorącym mlekiem i
mocno osłodzony, gwarantuje
rozgrzewające działanie. Cieka-
wym przykładem herbaty jest
Milk Oolong , czyli kompromis
pomiędzy herbatą zieloną a
czarną. Warto wspomnieć o
jeszcze o aromatycznych mie-
szankach owoców i ziół do zapa-
rzania. Hitem jest herbatka z na-
turalną Echinaceą z dodatkiem
imbiru, trawy cytrynowej, kwia-
tu lipy i trawy cytrynowej. Jej
napar szczególnie polecamy na
okres jesiennej słoty i przezię-
bienie. O wyjątkowości herbaty
można mówić tylko wówczas,
kiedy zostanie ręcznie zebrana,
starannie przetworzona i od ra-
zu zapakowana w miejscu zbio-
rów – tylko wtedy zachowa swo-
je rozpoznawalne cechy. Mawia
się, że herbata to dzieło hojnej
natury i mistrzowskiej ręki czło-
wieka. 

Aby herbata była perfekcyjnie
przygotowana niezbędne są: do-
bra woda tylko raz przegotowa-

na oraz czajniczek z zaparza-
czem. Czarne herbaty powin-
ny być zalewane wrzącą wodą,
zielone wodą o temperaturze
70 stopni Celsjusza. W każ-
dym przypadku liście her-
baty nie mogą zbyt długo
przebywać w wodzie.

Sklep SŁODKO SŁODKI
specjalizuje się w sprzeda-
ży nie tylko oryginalnych
słodkości ale też przy-
jemności jaką są orygi-
nalne i markowe her-
baty , pakowane w
miejscu ich zbioru i do-
starczane przez najlep-
sze firmy na świato-
wym rynku. W ofercie
posiadamy duży wybór
mieszanek przygoto-
wanych specjalnie na
okres świąteczny w bar-
dzo dekoracyjnych opako-
waniach.

SSłłooddkkoo SSłłooddkkii
uull.. WWąąwwoozzoowwaa 3366 // 3355

((aalleejjkkaa zziieelloonnaa))
0022-779966 WWaarrsszzaawwaa
tteell.. 660011 333344 558855

ppoonn..-pptt.. 1100-1199,, ssoobb.. 99-1144

Herbaty i słodycze na specjalne okazje – bogata oferta sklepu na Bazarku Kabackim

Herbaty nie tylko Słodko Słodkie

Nowe rondo przy
Herbsta i Romera
Ni piątek, 21 listopada zostało

oddane do użytku kierowcom
nowe rondo na skrzyżowaniu ul.
Herbsta i Romera. Budowa ron-
da to efekt moich dwuletnich sta-
rań o poprawę bezpieczeństwa
na tym skrzyżowaniu. Chciałbym
bardzo serdecznie podziękować
za pomoc przy realizacji tego pro-
jektu Panu Burmistrzowi Piotro-
wi Guziałowi, jego zastępcy Le-
chowi Skowronowi oraz pracow-
nikom Wydziału Infrastruktury
Urzędu Dzielnicy Ursynów. Koszt
budowy ronda wyniósł ponad
580.000 zł.

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

w w w . l e n a r c z y k . p l

Ulica Poloneza
12 listopada został oddany

kierowcom do użytku ostatni
wyasfaltowany fragment ul. Po-
loneza od Cmentarza Grabow-
skiego do ul. Poleczki. Tym sa-
mym cała ulica Poloneza na od-
cinku od ul. Ludwinowskiej, aż
do ul. Poleczki została wyasfalto-
wana. Prace nad wyasfaltowa-
niem ulicy Poloneza rozpoczęły
się w 2013 roku i zostały podzie-
lone na 5 etapów. W tym czasie
wraz z Zarządem Dzielnicy Ursy-
nów i pracownikami Wydziału
Infrastruktury staraliśmy roz-
wiązać trzy kluczowe elementy:
uzyskać zgody właścicieli tere-
nów pod ulicę, zgoda Minister-
stwa Spraw Zagranicznych i
związane z tym procedury oraz

uzyskanie finasowania na tę in-
westycję. Dzięki pomocy i zaan-
gażowaniu Burmistrza Piotra
Guziała i Lecha Skowrona, przy
moim wsparciu udało się prze-
zwyciężyć wszystkie te niedo-
godności i doprowadzić do koń-
ca budowę ulicy Poloneza. Nale-
ży podkreślić, że to właśnie w tej
kadencji rady Dzielnicy Ursy-
nów, która obecnie dobiega koń-
ca, udało się położyć asfalt na
odcinku od ul Ludwinowskiej,
aż po ul. Poleczki, a co nie uda-
ło się zrobić wcześniejszym eki-
pom sprawującym władzę na Ur-
synowie. Koszt położenia asfaltu
na ponad 1200 metrach ul. Polo-
neza wyniósł w sumie około 1
miliona złotych. 

L e s z e k  L E N A R C Z Y K
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w
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Tygodnik Passa, który nie-
przerwanie od ponad 13
lat szczegółowo relacjonu-
je przebieg służewieckich
mityngów, corocznie pu-
blikuje własne skwitowa-
nie sezonu. 

Nie jest to jednak cham-
pionat, w którym zwy-
ciężają posiadacze naj-

większej liczby zwycięstw w po-
szczególnych kategoriach. Kwi-
tując sezon nie kierujemy się wy-
łącznie liczbami, nasze kryteria
to także jeździecka rzetelność,
talent i skuteczność, a w przy-
padku trenerów również jakość
udzielanych graczom w Interne-
cie informacji o własnych ko-
niach. 

Trenerem Roku 2014 jest
według Passy pan Ma-
ciej Janikowski, które-

mu naszym zdaniem należy się
ten laur za wytrenowanie wspa-
niałego araba Arash, jak również
za spektakularne sukcesy treno-
wanych przez niego dwuletnich
koni pełnej krwi. Ma on w stajni
11 dwulatków, które w sumie
odniosły aż 16 zwycięstw, tak w
wyścigach grupowych, jak i po-
za grupami. Ogierek Va Bank
lekko wygrał trzy gonitwy nie
zaznając w swojej krótkiej karie-
rze goryczy porażki.  

Wybierając Konia Ro-
ku stanęliśmy przed
dylematem, czy

więcej ważą wygrane przez
klacz Greek Sphere ze stajni An-
drzeja Walickiego Derby i Wiel-
ka Warszawska, czy też pasmo
sukcesów Arasha, który wygrał
w kapitalnym stylu sześć wyści-
gów z rzędu, w tym cztery goni-
twy najwyższych kategorii i jest
koniem niepokonanym. Uzna-
liśmy, że klacz jest wyścigową
znakomitością, ale Arash to koń
zjawiskowy jaki pojawia się na
torze raz na wiele lat. Stąd nasza
decyzja.

Kolejne kategorie to Jeź-
dziec Roku. Czeski in-
ternacjonał Tomaš Lu-

kašek w tym sezonie bardzo
często gościł na służewieckim
hipodromie. Jesienią wielu gra-
czy wyrażało opinię, że wystar-
czyło grać Czecha na każdym

koniu, aby zakończyć sezon na
plusie. Techniką jazdy, umiejęt-
nościami, zmysłem taktycznym
i rzetelnością Tomaš bije na gło-
wę służewieckich rywali, dla-
tego też jego nominacja w tej
kategorii wydaje nam się oczy-
wista. Amazonka Roku i Rewe-
lacja Jeździecka Roku to w obu
przypadkach Joanna Wyrzyk,
rozpoczynająca dopiero karierę
na torze córka trenera Adama
Wyrzyka. Ta młoda urodziwa
dama jest wielkim talentem i
zapowiada się na rasową dżo-
kejkę. Hodowcą Roku jest w na-
szej opinii Zbigniew Górski, ho-
dowca i właściciel zjawiskowe-
go Arasha. Ten sympatyczny,
wiecznie pogodny i błyskotliwy
mężczyzna od kilku lat meto-
dycznie dąży do celu nie żałując
sił i środków. Wspierają go przy-
jaciele i wspólnicy, podobni mu
pasjonaci koni wyścigowych -
Adam Chodowiec oraz zado-
mowiony w Polsce Hindus Ki-
shore Mirpuri.

Wgonitwach płoto-
wych dominatorami
od kilku lat jest wy-

ścigowe małżeństwo trenerów
Katarzyna i Janusz Kozłowscy,
których kolejni podopieczni nie
dają rywalom wielkich szans. W
tym roku na wewnętrznej bież-
ni królował ogier Test dosiadany
przez Pawła Gogolewskiego.
Natomiast polski kłus to trener i
powożący w jednym Roman
Mateusiak oraz jego wychowan-
ka znakomita klacz Usita, która
w 19 startach odniosła aż 12
zwycięstw.

Postanowiliśmy dodat-
kowo przyznać dwa
wyróżnienia. Pierwsze

dla trenowanego przez Sergiu-
sza Zawgorodnego arabskiego
ogiera Wasilew. Był to bez wąt-
pienia najbardziej bojowy koń
na Służewcu, nie bojący się
żadnego przeciwnika i odda-
jący w gonitwie wszystkie swo-
je siły. Jeśli dodać do tego fakt,
że Wasilew prezentował świet-
ną dyspozycję przez cały se-
zon, co zdarza się rzadko, bo
koniom wyścigowym, podob-
nie jak sportowcom, nader czę-
sto zdarzają się gorsze dni, na-

groda w postaci wyróżnienia
wydaje się być jak najbardziej
uzasadniona.

Drugie wyróżnienie dla
Ryszarda Zielińskie-
go, który postanowił

ograniczyć do minimum udział
w swojej dochodowej spółce i
zdecydował się na prowadze-
nie niepewnego dzisiaj, bardzo
trudnego i niewdzięcznego biz-
nesu jakim jest hodowla koni
wyścigowych. Tym samym stał
się wspólnikiem swojego bra-
ta Andrzeja od lat zajmujące-
go się hodowlą koni w swojej
podwarszawskiej stadninie Pe-
gaz oraz kolejnym pasjonatem
wyścigów konnych.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Z ostatniej
chwili: 

PPoossttaannoowwiieenniieemm PPrrookkuurraattoo-
rraa RReejjoonnoowweeggoo WWaarrsszzaawwaa MMoo-
kkoottóóww ww WWaarrsszzaawwiiee zz ddnniiaa 1199
lliissttooppaaddaa 22001144 rr.. wwsszzcczzęęttee zzoo-
ssttaałłoo śślleeddzzttwwoo ppoodd ssyyggnnaattuurrąą
11 DDss//993344//1144 ww sspprraawwiiee pprrzzee-
kkrroocczzeenniiee uupprraawwnniieeńń pprrzzeezz
ffuunnkkccjjoonnaarriiuusszzaa ppuubblliicczznneeggoo
FFeelliikkssaa KKlliimmcczzaakkaa ppeełłnniiąącceeggoo
ffuunnkkccjjęę pprreezzeessaa PPoollsskkiieeggoo KKlluu-
bbuu WWyyśścciiggóóww KKoonnnnyycchh,, ttoo jjeesstt oo
cczzyynn zz aarrtt.. 223311 §§ 22 kkkk.. DDoo sspprraa-
wwyy ppoowwrróócciimmyy ww kkoolleejjnnyymm wwyy-
ddaanniiuu PPaassssyy.. 

TTrreenneerr RRookkuu:: Maciej Janikowski
JJeeźźddzziieecc RRookkuu::  Tomaš Lukašek 

AAmmaazzoonnkkaa RRookkuu:: Joanna Wyrzyk
RReewweellaaccjjaa JJeeźźddzziieecckkaa RRookkuu:: Joanna Wyrzyk

KKoońń RRookkuu:: Arash
WWyyrróóżżnniieenniiee:: Wasilew

HHooddoowwccaa RRookkuu:: Zbigniew Górski
WWyyrróóżżnniieenniiee:: Ryszard Zieliński 

GGOONNIITTWWYY PPŁŁOOTTOOWWEE
KKoońń RRookkuu:: Test

TTrreenneerrzzyy RRookkuu:: Janusz, Katarzyna Kozłowscy
JJeeźźddzziieecc PPłłoottoowwyy RRookkuu:: Paweł Gogolewski

KKŁŁUUSSAAKKII
KKłłuussaakk RRookkuu:: Usita

PPoowwoożżąąccyy RRookkuu:: Roman Mateusiak
TTrreenneerr RRookkuu:: Roman Mateusiak

TTyyppeerr RRookkuu:: Jacek Czerwiński (bombawgore.pl – 435,5 pkt.)

Sezon Wyścigowy 2014 pod lupą Tygodnika Passa

Najlepsi na Służewcu w tym sezonie
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Dzień 21 listopada od ro-
ku 1990 r. jest świętem
wszystkich pracowników
pomocy społecznej nazwa-
nym Dniem Pracownika
Socjalnego. Jest to polskie
święto wszystkich pracow-
ników, którzy na co dzień
pomagają drugiemu czło-
wiekowi. 

Z tej też okazji w Ośrodku Po-
mocy Społecznej Dzielnicy Ur-
synów m.st. Warszawy przy ul. J.
Cybisa 7 odbyło się spotkanie,
w którym udział wzięli pracow-
nicy Ośrodka oraz zaproszeni
goście. Uroczystość rozpoczęła
się od życzeń dla wszystkich pra-
cowników przekazanych przez
dyrektora Ośrodka Marka Paw-
lęgę i z burmistrza Janinę Rogg.
Następnie dyrektor wręczył
awanse i podziękowania dla
szczególnie wyróżniających się
pracowników i kierowników. W

tym roku zaszczyt ten spotkał:
Ilonę Zalewską, Beatę Kanarską,
Annę Wiśnios, Iwonę Szkolmow-
ską, Katarzynę Bogucką, Mag-
dalenę Błaszkiewicz, Magdale-
nę Pawlak, Annę Ostrowską, Lu-
cynę Pieszyńską-Gąsiorowską,
Sylwię Romanow-Frączek i Be-
atę Oliwę. 

Po raz pierwszy przeprowa-
dzono konkurs na najbardziej
koleżeńskiego pracownika so-
cjalnego Ośrodka, którym zo-
stała Małgorzata Wiszowata z
Działu Pomocy Specjalistycznej
oraz konkurs na najbardziej ko-
leżeńskiego pracownika Ośrod-
ka, którym została Grażyna
Substyk z Działu Administra-
cyjnego. 

W dalszej części spotkania ba-
wiono się w Kalambury o tema-
tyce „z życia Ośrodka” oraz
uczestniczono w zabawnym
przedstawieniu przygotowa-

nym i wystawionym przez pra-
cowników ursynowskiego
Ośrodka.

To był kolejny wyjątkowy
dzień w życiu pracowników
Ośrodka. Zwykle ta wyjątko-
wość dotyczy trudnych przypad-
ków z jakimi przychodzi im pra-
cować każdego dnia. Tym ra-
zem była to okazja do oderwa-
nia się przez chwilę od codzien-
nych problemów i spędzenia
czasu w wesołej i beztroskiej at-
mosferze przy kawie i różnych
słodkościach.

Dziękujemy wszystkim pra-
cownikom pomocy społecznej
za zaangażowanie i ciężką pracę
na rzecz osób i rodzin znajdują-
cych się w szczególnie trudnej
sytuacji życiowej. Życzymy, aby
ta chęć pomagania innym nig-
dy nie osłabła, a uśmiech osób
korzystających z waszej pomocy
był nagrodą za trudną pracę.

Galeria Działań SMB
„Imielin” na Ursynowie
znana jest z wystaw sztuki
współczesnej prezentowa-
nej w możliwie najlep-
szym wydaniu. 

Wysoki poziom tych
ekspozycji gwaran-
tuje długoletnia

łączność z ośrodkami kulturo-
twórczymi i uczelniami arty-
stycznymi niemal w całym kraju.
Środowiska akademickie chęt-
nie prezentują dorobek twórczy
w miejscu, które cieszy się zna-
komitą renomą wśród placówek
tego typu nie tylko w kraju ale i
zagranicą. 

Ostatnia wystawa jest
owocem takiej współ-
pracy, gdyż jest kom-

pletnie zorganizowana przez
młodych artystów z Poznania.
Minęło sporo czasu od ich ostat-
niej „wizyty” w tym miejscu, bo
już kilka razy gościli w Galerii.
Wtedy uczelnia była Akademią
Sztuk Pięknych. Obecnie, ta
szkoła wyższa nazywa się Uni-
wersytet Artystyczny w Pozna-
niu. Zmiana zaszła nie tylko w
mianie ale i w rozbudowie we-
wnętrznych struktur uczelni co
ma swoje uzasadnienie w poja-
wieniu się nowych technik (np.
cyfrowa), tworzyw, działań prze-
mijających jak np. performance

itp. Szczęśliwie pod starym tytu-
łem ocalała 7-ma Pracownia
Rzeźby w Wydziale Rzeźby i
Działań Przestrzennych, prowa-
dzona przez wybitnego artystę-
-plastyka prof. Jacka Jagielskie-
go. Właśnie studenci i absolwen-
ci 7-mej Pracowni w latach ubie-
głych tu prezentowali swoje dzie-
ła. Teraz robi to kolejny rocznik.

Ekspozycja nosi tytuł
„ROZPĘD”. Kuratorem
jest prof. Jacek Jagiel-

ski, aranżacji wystawy dokonał
Dawid Szafrański – asystent w
tejże Pracowni. Autorami są lu-
dzie młodzi, studenci i absol-
wenci. Jest to zatem start do sa-
modzielnej twórczości, co suge-
ruje tytuł. 

Tematyka w pewnym
stopniu oddaje atmos-
ferę jaka panuje w Pra-

cowni. Widać, że studiujący ma-
ją pełną swobodę twórczą i są
zachęcani do własnych badań i

eksperymentu. Ogółem siedmiu
młodych adeptów wystawiło
czternaście prac wykonanych
w różnych technikach. Próbkę
wysokich umiejętności pokaza-
li też prowadzący ich wykła-
dowcy: prof. Jacek Jagielski,
który na dużym fotosie przed-
stawił monumentalną rzeźbę
plenerową pt. „Poręcz” i Dawid
Szafrański w bardzo wymow-
nej symbolicznie kubicznej bry-
le z dwujęzycznym tytułem „Po-

daj cegłę! – Gib’ mir den Zie-
gel!”. Niemal wszystkie prace
są bez tytułu pozostawiając do-
myślności oglądającego tłuma-
czenie treści. Tylko dwa obiek-
ty mają podpis: wykonany w
technice cyfrowej film wideo
Natalii Michałowskiej „Pomię-
dzy rysunkiem a rzeźbą” złożo-
ny z nakładających się rucho-
mych obrazów, oraz praca au-
torstwa Ewy Lepczyk (również
wideo) „Pleć pleciugo, byle dłu-
go, byle długo” dokumentują-
ca powstawanie obiektu (ple-
ciony fotel – mebel artystycz-
ny) widoczny na wystawie. Mi-
chałowska przedstawia jeszcze
jeden obiekt wideo – dwie
książki, których przewracane
strony pojawiają się na umiesz-
czonym wyżej monitorze. 

R ównież Ewa Lepczyk
prezentuje inną sytu-
ację – rytm jednako-

wych ceramicznych figurek w
pokłonie, jak w meczecie. Ni-
klowane, zawieszone w prze-
strzeni, swobodnie skręcone w
różne kształty, błyszczące pręty
Debory Kozioł przypominają
„zamrożone” świetlne smugi,
jak w fotografii na czas. Inny po-
mysł miała Ewa Łoś – jej pnący
się w górę na wąskiej planszy,
wywiedziony z małego, czarne-
go prostokąta cykl niezrozumia-

łych piktogramów kończy się
znakiem znanym – krzyżem. To
wizualizacja dochodzenia do re-
ligii. Ceramiczne pół-rzeźby ko-
biecego torsu w trzech odsło-
nach i jedna szkicowo ułożona z
siedmiu pół-wypukłych płyt po-
stać ludzka to dzieła Magdaleny
Martyniuk. Prace Marii Rzepiń-
skiej to jedna książka złożona z
czystych kart, gdzie na każdej
stronie jest wydrukowany tylko
jeden wyraz-pojęcie, którego
znaczenie zostawia wiedzy czy-
tającego, oraz obiekt ułożony z
regularnych płyt (na podłodze)
i drugi, jakby z potrzaskanych
odłamków skał (na ścianie). W
tych dziełach ważna jest faktu-
ra. Przedmiotem na wystawie,
który zwraca uwagę precyzją i
kunsztem wykonania jest
umieszczona na wysokim po-
stumencie lśniąca bielą i gładzią,
obła bryła, chyba najczęściej ko-
jarzona z głową – to rzeźba au-
torstwa Martyny Pająk.

Wystawa będzie czyn-
na do 8 grudnia br.
Warto wpaść do Ga-

lerii Działań, przy ul. Marco Po-
lo 1, czynnej od poniedziałku do
piątku w godzinach 13.00-20.00
i ją obejrzeć. Tel. Galerii: 22 643
65 37. 

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

To jest sztuka: występo-
wać w spektaklu w poje-
dynkę, a sprawić wraże-
nie, że na scenie jest Bóg
wie ile postaci. Udało się
jej dokonać Danucie Boro-
wieckiej w monodramie
„Kłania się PRL”, z któ-
rym wystąpiła w niedzielę
w Teatrze Za Dalekim w
Domu Sztuki SMB „Jary”.

Artystka związana niegdyś z
Teatrem Rampa, wcielając się w
różne paniusie z tzw. minionej
epoki (i przebierając się za nie),
stworzyła brawurowy i zabawny
show, w którym felietony saty-
ryczne Stefanii Grodzieńskiej
przeplatały się z piosenkami-hi-
tami z czasów komuny.

Bodaj najlepszy skecz spekta-
klu „Kłania się PRL” rozgrywał
się… na widowni teatru, pośród,
delikatnie mówiąc, niezbyt oczy-
tanych widzów,  których pewnie
rada zakładowa „uszczęśliwiła”
biletami do przybytku Melpome-
ny. Wiercą się więc w fotelach na
„Mazepie” Słowackiego i do-
prawdy w nader oryginalny spo-
sób „rozumieją” trudny tekst
wieszcza. 

Cudna była także scenka w
pociągu, gdzie pasażerce było
niewygodnie – za ciasno, za zim-
no albo dla odmiany za gorąco –
na wszystkich miejscach w prze-
dziale, na które się kolejno prze-
siadała. W ogóle Borowiecka
przemyciła między wierszami
coś niecoś o nie starzejących się
polskich przywarach, o naszej
mentalności, toteż pewne frag-
menty spektaklu – choć nie ma

już PRL i kolejek po papier toale-
towy długich jak jego rolka – nie
straciły aktualności.

Publiczność Teatru Za Dale-
kiego po pierwsze dopisała, a po
drugie przyjęła aktorsko-wokal-
ny popis Danuty Borowieckiej z
zadowoleniem, dobrze się na
nim bawiła. 

Spektakl został sfinansowany
ze środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy. B A W

Dzień Pracownika Socjalnego Borowiecka Show w DS

Dom Kultury Imielin ma 25 lat

WW ssoobboottęę 2222 lliissttooppaaddaa ww DDoommuu KKuullttuurryy IImmiieelliinn zz uull.. DDeerreenniioowweejj ooddbbyyłłyy ssiięę oobbcchhooddyy 2255-lleecciiaa iissttnniieenniiaa
tteeggoo pprrzzyybbyyttkkuu kkuullttuurryy.. WWśśrróódd wwiieelluu wwyykkoonnaawwccóóww wwyyssttąąppiiłł mmiieejjssccoowwyy cchhóórr AAppppaassiioonnaattaa ((nnaa zzddjjęęcciiuu))..

„Rozpęd” Nowej Sztuki w Galerii  Działań

Metro nie dało rady liderowi
W sobotnim emocjonującym meczu III-ligowa drużyna Metra przegrała z liderem z Kozienic 2-

3 (25-27, 25-19, 25-18, 26-28, 11-15).
Metro zagrało w składzie: M. Stępień, Łacisz, Obradovic, Wojtasiak, Majchrerek, Kubicki (libe-

ro) oraz Piskorz i B. Stępień.
Drużyna Metra miała w tej potyczce ogromną szansą na wygraną, żal szczególnie czwartego se-

ta, w którym prowadziła 22-18. Szansa na kolejne ligowe punkty już w najbliższą sobotę. W hali
przy Hirszfelda o 13.00 zagramy z Iskrą Volley Zielona. L O
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Wsprawie wyboru prezydenta Warszawy w drugiej turze użyto argu-
mentu, że pan Jacek Sasin liczyć może już na wygraną. Wszyscy bo-
wiem, którzy głosowali na inną kandydaturę niż pani Hanna Gron-

kiewicz-Waltz, nie widzą jej na tym stanowisku.
Nie głosowałem na panią prezydent. Zapowiedziałem, że zagłosuję na kogoś in-

nego. I tak zrobiłem. W referendum głosowałem za odwołaniem HGW. Mimo, że rok tylko dzielił nas
do końca kadencji. Cenię panią prezydent za znajomość finansów. A także za urok, jaki zdarza się
jej czasem ujawniać. Ale nie odpowiada mi tumanienie wyborców. Świadomym wprowadzaniem ich
w błąd była, w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy ubiegała się o prezydenturę w mieście, satelitarna
wyborcza mapa Warszawy z naniesionymi inwestycjami po jej pierwszej (2006-2010) i drugiej
(2010-2014) kadencji w ratuszu. Miały to być: podziemne parkingi na gruntownie przebudowanym
Placu Trzech Krzyży i Placu Powstańców Warszawy, most przez Wisłę na wysokości Wawra, linia me-
tra („trzecia”) łącząca Dworzec Wileński z Gocławiem i ta druga od Chrzanowa aż po Białołękę. Na
dodatek całkowicie zabudowane budownictwem wielorodzinnym pole powsińskie! Wiele innych.
Ściema. Oszustwo. „Ciemny lud to kupi”ł (korektę proszę o uwagę – błędu nie ma). Na taką fałszy-
wą propagandę zgody nie ma. Nie ma zgody na kłamstwo. Podobnie jak na niedemokratyczne jej
zachowanie wobec burmistrza Ursynowa. Traktowanego z buta, niesprawiedliwie i niegodnie mi-
mo, że jego wyniki lokować go powinny w czołówce burmistrzów dzielnic Warszawy. Nie był jednak
z platformerskiej stajni. To wystarczyło by ograniczać mu kompetencje. Upokarzać.

Jacek Sasin. Kontrkandydat. Najlepszy z możliwych, jakiego Jarosław Kaczyński mógł wysunąć. 
Powiem wam swoją najzupełniej prawdzi-

wą opinię. Prawdziwą do rdzenia w moim krę-
gosłupie. Ja mało jestem partyjny. Owszem
wiem, że bez partii nie ma demokracji. Ale upar-
tyjnienie wszystkiego, co tylko nie potrafi obro-
nić się przed partiami uznaję za chorobę. Bar-

do szkodliwą dla ludzi. Jeśliby Sasin był niezależnym kandydatem, waszym kandydatem a ja miał
wybór SASIN versus HGW ręka mi by nie drgnęła. SASIN! Cień Kaczyńskiego jednak mocniejszy. 

PiS to sekta. Smoleńsk był jej religią. Przestał. Wyczerpał swą destrukcyjną moc. Niewierni prze-
żyli. Macierewicz raz górą, innym razem skrywany, po czem znów za prezesem eksponowany ja-
ko ten drugi. Kaczyński ludzki albo nieludzki. Zależnie od potrzeby. Przedwczoraj u Rydzyka po-
wiedział w końcu to, co zapowiada gorącą jesień i jeszcze gorętsza przyszłą zimę, kiedy przegra wy-
bory sejmowe. Sfałszowali wybory! Kto sfałszował – jeszcze nie wie. Ale się dowie. Wie kto tego fał-
szerstwa jest beneficjentem. Ale nie powie. I tak w koło. To antypolska polityka. Antydemokratycz-
na i wredna. Ona żeruje na braku poczucia bezpieczeństwa pośród milionów ludzi w kraju gwał-
townych, fundamentalnych zmian. Jego krytyka państwa nie ma u podszewki troski. On wyraźnie
odczuwa satysfakcję, kiedy to państwo funkcjonuje tak, jak mówił minister Sienkiewicz o sztanda-
rowym projekcie Donalda Tuska: Ch, d i kamieni kupa. Taka postawa to niszczenie państwa. Wi-
na Polaków taka, że lud ciemny nie chce do końca oddać się wodzowi. Lepiej więc by to państwo
sczezło niż było rządzone przez kogoś innego. Sasin nic nie mówił. Jak ognia unika tego co niewy-
godne. HGW mówiła. Nie z mojej ona bajki, lecz potrafi powiedzieć też to, co dla niej niewygodne. 

Pamiętam tę pierwszą jej kampanię. I to, co robiła z Guziałem. Widzę warszawski nepotyzm Plat-
formy. Ale pamiętam też kolesiostwo PiS w Wołominie. I Sasina, któremu to nie wadziło. Nie po-
trafię w wyborach nie głosować. Zbyt długo walczyłem o to, żeby były wolne. Zbyt wiele zapłaci-
łem. Choć czasem bardzo bym chciał potrafić powiedzieć: a p-cie się! Jak wielu to robi. Nie zrobię
jednak nic, co mogłoby wzmocnić partię destrukcji. Co torować będzie drogę do władzy Jarosła-
wowi Kaczyńskiemu. Z Macierewiczem w tle. Zagłosuję na HGW.

Swoją drogą, rad bym wiedzieć na kogo zagłosuje Piotr Guział.
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

30. listopada wybory

„Na fałszywą propagandę
zgody nie ma. Nie ma
zgody na kłamstwo”

Uskrzydlanie pasażerów
Największą nagrodą dla przedsiębiorcy jest uśmiech
zadowolonego klienta. Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze wie, że
podniebnego klienta opłaca się uskrzydlać i być zawsze blisko
niego. Na potwierdzenie tej tezy zbiera każdego roku co najmniej
10 milionów dowodów. Tylu właśnie pasażerów obsługuje rocznie
Lotnisko Chopina, zarządzane przez Porty Lotnicze. Po raz kolejny
rekord padnie 5 grudnia.

Dla wielu osób Lotnisko Chopina jest miejscem pierwszego kontaktu z Polską. Dla innych –
ostatnim wspomnieniem kraju przed odlotem. Naszą codzienną powinnością jest sprawianie, aby
te chwile były dla pasażerów sympatyczne i niezwykłe. Dlatego staramy się być blisko każdego
pasażera. 

Bliskość ma dwojakie znaczenie w tym przypadku. W znaczeniu fizycznym – bliskie położenie.
Lotnisko położone jest w odległości zaledwie około 10 km od centrum Warszawy, co umożliwia
pasażerom sprawniejsze i tańsze dotarcie do hoteli czy atrakcji turystycznych niż w wielu innych
miastach. Bliskość, jako brak konieczności pokonywania dużych odległości, spełnia się też w samym
terminalu: Według analizy wyszukiwarki usług turystycznych Kayak, Lotnisko Chopina znajduje
się w czołówce europejskich portów lotniczych pod względem bliskości stanowisk odprawy
bagażowo-biletowej i wyjść do samolotów. Przejście od stanowiska check-in do gate’u zajmuje
niespełna pięć minut. Terminal specjalnie zaprojektowany został w ten sposób, aby pasażer miał
wszędzie blisko i nie gubił się w gęstwinie korytarzy. 

„Bliskość” na Lotnisku Chopina ma też wymiar metaforyczny i oznacza szczególną troskę w
obsłudze pasażerów. Nasz port już trzykrotnie został uhonorowany godłem Firma Przyjazna
Klientowi, przyznawanym przez Fundację Obserwatorium firmom działającym na terenie Polski, które
wyróżniają się pod względem nowoczesnej i profesjonalnej obsługi klienta. Każdy podmiot starający
się o godło poddaje się niezależnemu audytowi. Proces certyfikacji już trzy razy wykazał, iż Lotnisko
Chopina spełnia oczekiwania swoich klientów i wyznacza najwyższe standardy jakości obsługi. 

Dwa lata temu Lotnisko Chopina otrzymało cztery gwiazdki w Ogólnopolskim Teście Lotnisk
„Przyjazne Lotnisko 2012”, zorganizowanym przez portal Pasazer.com. W głosowaniu czytelników
portalu nasze lotnisko zdobyło wysoką notę – 7,98 punktów na 10 możliwych. Od minionego roku
Lotnisko Chopina może poszczycić się również tytułem Najlepszego Portu Lotniczego. O przyznaniu
tego wyróżnienia zdecydowały głosy czytelników polskiej edycji miesięcznika Business Traveller:
podróżujących biznesmenów i travel managerów, organizujących podróże służbowe w firmach i
korporacjach. Stołeczne lotnisko zwyciężyło w kategorii Najlepsze Lotnisko w Polsce.

Tytuły i wyróżnienia przyznawane przez niezależnych audytorów, a także czytelników gazet i
portali codziennie potwierdzają również sami klienci. Jak wynika z badania „Profil pasażera
Lotniska Chopina - 2014 rok”, przeprowadzonego w okresie styczeń – wrzesień 2014, port w
bieżącym roku oceniany jest przez pasażerów bardzo wysoko. 92 proc. ankietowanych wystawia
nam „piątkę” albo „czwórkę” w pięciostopniowej skali. Pasażerowie doceniają m.in. uprzejmość i
sprawność obsługi, a również łatwość poruszania się po terminalu. 

Zapewnienie wysokiego standardu wymaga ciągłych starań i inwestycji. Z myślą o pasażerach
modernizowana jest stara część Terminala A. Kiedy na wiosnę przyszłego roku oddamy ją do
użytku, będzie jaśniej, przestronniej, wygodniej. Pasażerów zaprosimy do dziesięciu nowych
restauracji i barów oraz piętnastu nowych sklepów, w tym oferujących znane ekskluzywne marki.
Podkreślenia wymaga również fakt, że jako jedno z pierwszych lotnisk w Europie, Lotnisko Chopina
uruchomiło bezpłatny i nielimitowany dostęp do Internetu. 

Wszystko po to, aby pasażerowie na Lotnisku Chopina dosłownie „dostawali skrzydeł”. Dążymy
do tego, aby nasza służba na rzecz latających klientów z całego świata inspirowała ich i zachwycała
tak samo, jak muzyka naszego patrona.

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i  

Nie sposób nie powracać do wyjątkowej roli, jaką w naszym życiu
odgrywają sport i motoryzacja. Dla wielu z nas, z pewnością na-
wet, w odwrotnej kolejności. Dla jednych motoryzacja to „nauka” o
środkach transportu, dla wielu innych – głęboka pasja. Poza tym,
w połączeniu ze sportem, to temat zdecydowanie bardziej „przyja-
zny”, niż niekończące się polemiki dotyczące fotoradarów, czy tem-
pa budowy autostrad w Polsce. Ile by na te tematy nie napisać, zda-
nia będą podzielone i nie da się osiągnąć „prawdy obiektywnej”.

Będąc pod wpływem atmosfery końca kolejnego sezonu motorowego, w szczególności roz-
pamiętując wciąż ciekawy sezon 2014 w F1 oraz niezapomniane ostatnie kryterium w Abu Dha-
bi, postanowiłem napisać słów kilka niejako podsumowania. Końca dobiegł też sezon rajdów
WRC, który Robert Kubica ukończył na 15. pozycji, nie zawsze dojeżdżając do mety. Wciąż nie
mamy pewności, w jakim samochodzie Robert zasiądzie w przyszłym roku i czy zobaczymy go
może jeszcze w F1. Jak sam twierdzi, chyba nie, ale wydaje mi się, że ostatnie słowo nie zosta-
ło jeszcze wypowiedziane. Płyną do nas wciąż też nienajlepsze informacje dotyczące zdrowia
zarówno Michaela Schumachra jak i poszkodowanego w GP Japonii, Julesa Bianchi. To był z
pewnością inny, zaskakujący i z pewnością pasjonujący sezon w sportach motorowych.

Ja sam przyznać się muszę, że najdłużej nie mogłem pogodzić się z nową specyfikacją boli-
dów F1. Do dziś z łezką w oku wspominam dźwięk ośmiocylindrowych silników, które w tym
sezonie, zastąpione zostały jednostkami sześciocylindrowymi turbo, które dla mnie nie brzmią
jak silniki F1. Co by nie mówić i jak nie bronić tego pomysłu, downsizing wkradła się również
do Formuły 1. Jak się niejednokrotnie okazywało, tegoroczne bolidy osiągały gorsze czasy od
ubiegłorocznych i z pewnością nie była to wina kierowców.

Sezon 2014 od początku był inny i zagadkowy. Wspominałem już niegdyś o zmienionych prze-
pisach, m.in. podwójnym liczeniu punktów w ostatnim wyścigu, co z pewnością dodało pikan-
terii, gdyż tegoroczny zwycięzca wśród kierowców został wyłoniony dopiero w ostatnim wy-
ścigu. Wspominając problemy techniczne w obu bolidach Mercedesa w Abu Dhabi, scenariu-
szy do samej linii mety mogło być kilka.

Powrócę do sylwetki tegorocznego mistrza świata Lewisa Hamiltona, który w tym roku
stanął ponownie na najwyższym podium klasyfikacji kierowców. Wcześniejsze jego sukcesy to
mistrzostwo świata kierowców F1 w roku 2008, wicemistrzostwo w sezonie 2007 oraz wcze-
śniejsze sukcesy w formułach: „3”, GP2 oraz Renault. Przy tej okazji zaznaczyć trzeba, iż suk-
ces tegoroczny jest podwójnym, gdyż mistrzem tegorocznej klasyfikacji generalnej konstruk-
torów został zespół Mercedes GP, w którym startował właśnie Hamilton.

Dwukrotnego mistrza świata F1, Luisa Hamiltona, trudno nazwać już legendą tego sportu,
ale jego kariera z pewnością świetnie się rozpoczęła. Po wycofaniu się w końcu sezonu 2006
siedmiokrotnego mistrza świata Michaela Schumachera, Formuła 1 potrzebowała nowego li-
dera. Jak sie okazało, na nowego mistrza nie trzeba było długo czekać. Jako debiutant w se-
zonie 2007, 22-letni wówczas Lewis, w pierwszym w swoim życiu wyścigu F1 zajął 3. miejsce,
potem w czterech był drugi, by w końcu wygrać dwa następne z rzędu. Żaden inny kierowca
wcześniej nie rozpoczął też swojej kariery w tym sporcie od razu od wicemistrzostwa świata!

Swoją przygodę ze sportami motorowymi Lewis Hamilton rozpoczął, jak wielu podobnych
mu chłopaków, bardzo wcześnie, bo już w wieku 6 lat. Nie każdemu jednak z nich udało się
już wieku 9 lat, po kolejnym zwycięstwie kartingowym, dostąpić zaszczytu osobistej rozmo-
wy z szefem McLarena Ronem Dennisem, którego już wówczas ponoć poprosił o szykowanie
dla niego bolidu F1, gdyż jak dorośnie to chce startować w barwach McLarena. Dennis wziął
słowa małego Lewisa na poważnie, gdyż już wtedy malec był znaną postacią brytyjskiego kar-
tingu. Mały Lewis znalazł się wkrótce w programie sponsorskim McLarena, aby już, jako 14-
latek podpisać zawodowy kontrakt z zespołem wyścigowym. Do dziś dnia jest najmłodszym
kierowcą, któremu udało sie osiągnąć coś takiego!

Po kolejnych sukcesach na torach kartingowym, brytyjskiej serii Formuły Renault, Formu-
le 3 oraz „2”, naturalną koleją rzeczy była Formuła 1, oczywiście w barwach McLarena, gdzie
zajął miejsce jako drugi kierowca, obok ówczesnego mistrza świata, Fernando Alonso. Hamil-
ton zadziwił świat swoim debiutem w F1 o Grand Prix Australii, w roku 2007. Po kwalifikacjach
startował z czwartej pozycji, aby na mecie zameldować się ostatecznie na trzeciej pozycji.
Tym wyczynem zapisał się w historii jako 13. kierowca, który w swoim debiutanckim wyścigu
stanął na podium. W kolejnym wyścigu, GP Bahrajnu, wystartował już z drugiej pozycji i na tym
samym miejscu dotarł do mety. W wyścigu w Kanadzie, Hamilton wywalczył swoje pierwsze
pole position i nie oddał prowadzenia do mety! Ta sama sytuacja powtórzyła się tydzień póź-
niej na torze w USA. Kolejny sezon, w roku 2008, był nie mniej pasjonujący i naszpikowany po-
nadto zwrotami akcji. Ostatecznie Lewis Hamilton, w drugim roku swoich startów, wyprzedza-
jąc o jeden punkt Felipe Massę, został najmłodszym mistrzem świata kierowców w dziejach For-
muły 1. Kolejne sezony okazały się słabsze, aż do dzisiaj! 

Miłośnicy Formuły 1 z pewnością pasjonują się nie do końca jasnymi wciąż składami zespołów
na rok przyszły. Nie wszystko jeszcze jest jasne, ale zapowiada się, że znów będzie się działo. Ja
wciąż mam nadzieję, że w bolidzie F1 zobaczymy Roberta Kubicę, bądź innego polskiego kierow-
cę. Już za „kilka dni” wystartuje też kolejny Dakar, gdzie tradycyjnie już jesteśmy mocni!

M O T O W O J
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Sport i motoryzacja

To już koniec...
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Wyborcze komplikacje w przechowalni „leśnych dziadków” zwanej
Państwową Komisją Wyborczą znane są już powszechnie. Przez kil-
ka pierwszych dni niesprawności systemu zliczania głosów na pozio-

mie krajowym, a jednocześnie platformy komunikacyjnej dla terenowych komi-
sji wyborczych (okręgowe, obwodowe wojewódzkie), Państwo Prawnictwo z
PKW usiłowało sprawdzonymi metodami zamieść sprawę pod dywan, zlekceważyć problem, licząc
na podobną sobie głupotę ciemnej masy wyborczej. 

Może i by się nie przeliczyli, gdyby mieli choć blade pojęcie o systemach informatycznych, a idio-
tycznym tekstami typu „A u nas działa” „Program pracuje poprawnie, tylko my nic nie widzimy” nie
wzburzyli informatycznej społeczności. Ja wiem, że witryny typu niebezpiecznik.pl, wykop.pl,
reddit.com, 4chan.org są im obce. Zapewne z trudem orientują się oni w gównianych Twitterach i
Facebookach. Zostali gdzieś, między I a II wojną światową. Wtedy były ostatnie update’y. 

Trudno się dziwić, że po takiej prowokacji jacyś młodzi-gniewni włamali się na strony PKW i in-
ne z nią związane. Pokazali i udowodnili tym sposobem, że zabezpieczenia jednej z najważniejszych
instytucji w Polsce są do dupy i, że ci którzy się tym zajmują, niewiele umieją, podobnie jak przy-
słowiowa już studentka Agnieszka, której firma Nabini zleciła napisanie „Kalkulatora wyborczego”,
albo mają związane ręce przez szefów-głąbów. Na palcach obu rąk można policzyć posłów, którzy
rozumieją, że w naszych czasach mocne zabezpieczenia są konieczne, a zastosowanie choć jedne-
go wyjątku (szefowi nie chce się wpisywać haseł), jest rezygnacją z tego bezpieczeństwa. 

Bardzo ciekawy jest list administratora umieszczony na stronie niebezpiecznik.pl. Jak sam pisze,
zarządza siecią w jednym z resortów, a dostaje od szefa zadanie, polegające na przeniesieniu spi-

su telefonów z jednego aparatu do dru-
giego.

Dlaczego jesteśmy skazani na wybiera-
nych z klucza partyjnego szefów-głąbów,
na posłów nieuków, głosujących wedle
„prikazu”, urzędników – panów losu pe-
tenta? 

Nie lepiej jest w „wielkim” świecie. Naj-
pierw potężne korporacje, różnymi me-

todami, wpływają na stanowienie korzystnego dla siebie prawa w interesujących je dziedzinach (na
przykład prawo autorskie, podchody pod ACTA), by chwilę potem egzekwować to prawo z całą su-
rowością i bezwzględnością.

Swego czasu, w ramach zabezpieczenia praw autorskich programistów, wykluczono możliwość
reverse engeneering i wykluczono z użytku osobistego. Pierwszy termin oznacza w praktyce, że nie
można dekompilować (rozkładać na czynniki pierwsze) oprogramowania, a drugi, że zakupiony
program nie jest własnością kupującego. Być może to i sprawiedliwe, uczciwe rozwiązania, ale nie-
którzy sprzedawcy oprogramowania poszli dalej i zakazali nawet kopiowania nośników, na których
sprzedają software. 

Czyli, kupujemy nie nośnik, nie gotowy software, nie program – jedynie otrzymujemy za nasze
pieniądze zgodę na używanie jednej kopii programu, a w razie zniszczenia lub zgubienia nośnika,
musimy zwracać sie do sprzedawcy o łaskawe przesłanie nam dysku z oprogramowaniem, za któ-
re już przecież zapłaciliśmy. Mało tego, niektórzy sprzedawcy żądali dodatkowej opłaty za.. nośnik.
Nie wierzycie Państwo, to przeczytajcie uważnie „Umowę licencyjną” jakiegokolwiek programu, któ-
ra pojawia się przy instalacji produktu. W moim rozumieniu to granda i rozbój na prostej drodze.
Oczywiście podobnie wygląda sytuacja ze sprzętem elektronicznym, wykorzystującym jakiekolwiek
oprogramowanie. Giganty takie, jak Apple (iPhone, i...) Microsoft Xbox, Sony (Playstation).

Podobnie jak przy płytach muzycznych, grach komputerowych, tak i w tych urządzeniach wpro-
wadzone są przeróżne zabezpieczenia. Zawierają one całe spektrum myśli ludzkiej i często stano-
wią wyzwanie dla młodych, ambitnych ludzi. Tak jak na każdy miecz jest tarcza, tak i na każde za-
bezpieczenie jest sposób. Tych sposobów szukają właśnie ci młodzi-gniewni, których potocznie okre-
śla się „hakerami” – słowem, które ma wywoływać negatywne konotacje.

Jeśli zaś uważniej przyjrzeć się tej grupie ludzi, to okazuje się, że hakerzy mają swój kodeks ho-
norowy, dzielą się wewnętrznie przynajmniej na trzy zasadnicze grupy i w związku z tym nie każ-
dy haker to komputerowy bandzior i przestępca, jak nie każdy pijak, to złodziej.

Na koniec pytanie retoryczne: „Dlaczego stawia sie przed sądem hakerów, a nie tyka się urzęd-
ników niespełniających wymagań prawa w zakresie zabezpieczeń?”

Na dniach właśnie zhakowano po raz kolejny zasoby Sony, bowiem firma ta naraziła się grupie
hakerów nieludzkim potraktowaniem członka grupy LulzSec – Georga Hotza (geohota), hackera,
który złamał zabezpieczenia PlayStation 3. Zablokowano mu stronę, zażądano numerów IP osób
odwiedzających jego Facebookową stronę, PayPal umożliwił dostęp do jego konta... Hotz wcześniej
już dokonał spektakularnych odblokowań iPhona. Ale to już inna bajka.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Każdy haker to złodziej

„Dlaczego jesteśmy skazani
na wybieranych z klucza
partyjnego szefów-głąbów,
na posłów nieuków, głosują-
cych wedle „prikazu”?”

Jak ktoś nie ma szczęścia, to w drewnianym kościele spadnie mu cegła na
głowę. Wystartowałem w wyborach do Rady Warszawy, a tu fałszerstwo
na fałszerstwie. Nie dostałem się do rady, bo sfałszowali wybory i zabrali

mi głosy, którymi zostałem obficie obdarowany przez wpatrzony we mnie jak w
obraz elektorat. W związku z tym wybory trzeba unieważnić. Nie ma bowiem mo-
jej zgody na bezczelne fałszerstwa! Co to, to nie.

Ten wstęp to miał być żart. Niezbyt śmieszny, prawda? Ale tegoroczne wybory do samorządu to
albo śmiech, albo żałoba. Wolę śmiech. Jest to jednak śmiech przez łzy, bo z naszym państwem jest
coraz gorzej. Pisałem w poprzednim felietonie, że nad Wisłą nie działa żaden system - od wybor-
czego, poprzez sądowniczy, na systemie sprzedaży głupich biletów na Pendolino kończąc. Najdroż-
sze w Europie leki i najdroższe autostrady, które zaraz po oddaniu do użytkowania są remontowa-
ne, to nasze największe zdobycze po transformacji ustrojowej w państwie. Śmiertelnie chorzy pa-
cjenci zdychają powoli cierpliwie czekając miesiącami na swoją kolej, bo w systemie czegoś nie prze-
widziano. Na Zachodzie wpierw przez kilka lat testuje się dany system i w kilka miesięcy wdraża
się go w życie, u nas na odwrót - kilka miesięcy się testuje, a kilka lat wdraża.

Zrobili spot wyborczy, z którego wynikało, że na każdej stronie książeczki wyborczej można
skreślić jednego kandydata, a później dziwią się zastraszająco dużej liczbie nieważnych głosów. Ja
się nie dziwię. Na pierwszej stronie zamiast okładki i instrukcji jak głosować – PSL. A potem dziwią
się, że chłopom prognozowano 7 procent, a uzyskali w wyborach 17 procent. Hitler mawiał, że tłum
jest głupi i zniewieściały i kieruje się wyłącznie emocjami oraz nienawiścią. A tak zwana mądrość
zbiorowa to fikcja. Im więcej wody płynie w Wiśle do morza, tym bardziej sprawdza się złowroga
teza Adolfa. Wystarczy popatrzeć na oszalałe z nienawiści tłumy na Bliskim Wschodzie nawołują-

ce do rżnięcia niewiernych.
W Polsce takich ekstremizmów jeszcze nie

ma, ale patrząc na nawiedzonych demon-
strujących w obronie życia istot nienarodzo-
nych, czy uprawiających spiskową teorię dzie-
jów w sprawie katastrofy smoleńskiej i wybor-
czego fałszerstwa, można obawiać się, że je-
steśmy bardzo blisko. PKW jest tylko w części
winna temu, że w tegorocznych wyborach

oddano gigantyczną liczbę głosów nieważnych. Głównym winowajcą jest pozbawiony odpowiedzial-
ności za państwo i demokrację, kompletnie pozbawiony świadomości politycznej tłum. Kto chciał,mógł
łatwo dowiedzieć się jak głosować. Kto chciał, mógł bardzo łatwo zebrać wiedzę o kandydatach ubie-
gających się o głosy w jego okręgu. To przecież nie średniowiecze, kiedy wici docierały do ludzi po
kilku tygodniach. Mamy do dyspozycji komunikatory funkcjonujące w systemie globalnym, telewi-
zję, radio, prasę ogólnopolską i lokalną. Można łatwo dowiedzieć się kim jest dany kandydat, jaki ma
program, z jakiego ugrupowania startuje i co to jest za ugrupowanie. Trzeba tylko chcieć.

Wina nie leży w gwiazdach, Brutusie, wina leży w nas - zwykł mawiać Juliusz Cezar do Marka
Juniusza. To nasza wina, że mamy frekwencję wyborczą najniższą w całej UE. To nasza wina, że rzą-
dzą nami głupcy, nieudacznicy i karierowicze. Pozwalamy im istnieć w przestrzeni publicznej i po-
dejmować w naszym imieniu ważkie decyzje, bo nie chodzimy na wybory. – W dupie mam wybo-
ry i tę całą złodziejską szajkę, śpieszno im do koryta. Następni chcą się nachapać – słychać wielo-
głos Kowalskich. Na takie dictum rządzący zacierają ręce, bo dla nich im niższa frekwencja, tym więk-
sza szansa utrzymania władzy.

Wielu ludzi dziwi się znakomitemu wynikowi osiągniętemu w Warszawie przez wydawałoby się
dołującą PO i Hannę Gronkiewicz-Waltz. Przecież w ubiegłym roku ponad 300 tysięcy warszawia-
ków chciało jej odejścia. Wytłumaczenie jest bardzo proste. Do wyborów poszło w tym roku tylko
około 650 tys. wyborców. Ponad 700 tysięcy pozostało w domach. Zliczając twardy elektorat PO,
armię miejskich urzędników, ich rodziny, liczne grono kontrahentów z rodzinami, tysiące innych
pijawek przyssanych do stołecznego samorządu, jak również potężną grupę wyborców centrolewi-
cowych mających po dziurki w nosie Millera oraz jego partii, a poza PO i HGW nie mających wy-
borczej alternatywy, mamy wynik jaki mamy. I tak będzie dopóty, dopóki frekwencja wyborcza w
stolicy nie przekroczy 60 proc. 

Jako przegrany kandydat do miejskiej rady informuję niniejszym, że absolutnie odcinam się od tych,
którzy głoszą tezę o sfałszowanych wyborach i domagają się skrócenia kadencji samorządu. Jeszcze
czego. Byłby to niebezpieczny precedens, w przyszłości bowiem każda niezadowolona z wyborczego
wyniku siła polityczna mogłaby domagać się takiego rozwiązania. Jednocześnie protestuję przeciw-
ko karygodnym wypowiedziom pani premier Kopacz, że kontestowanie wyników wyborów to zamach
na fundamenty polskiej demokracji. Czy mam to odebrać jako dyktat w rodzaju: “Morda w kubeł i ani
mru-mru!”? Będę kontestował wynik wyborów z dwóch powodów, paniusiu: raz, bo to jest moje oby-
watelskie prawo wynikające z przywileju, że żyję w Polsce, a nie w Korei Płn; dwa: wynik wyborów
rzeczywiście nie jest zgodny z tym, co chcieli zapisać wyborcy na kartach do głosowania. Zbyt dużo
było 16 listopada nieprawidłowości i błędów. O wstydzie na całą Europę nie wspomnę. Więc zamiast
pouczać mnie co mi wolno, a co nie, proszę uniżenie, aby wzięła pani za twarze swoich posłów i nie-
zwłocznie znowelizowała kodeks wyborczy. Podobne blamaże nie mogą się już nigdy powtórzyć. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Wina nie leży w gwiazdach, Brutusie...

„Mamy do dyspozycji ko-
munikatory funkcjonujące
w systemie globalnym, 
telewizję, radio, prasę
ogólnopolską i lokalną”

Piórem Derkacza

Koń wyścigowy
Ci co obstawiali trypla: Gronkiewicz-Waltz, Guział, Sasin mogą mieć powody do zadowolenia. 
Wcześniejsze próbne galopy faworyzowały taką kolejność. Z końmi będącymi faworytami jest

tak, że czasami w walce na dystansie dostają zadyszki. Wykorzystuje to inny koń i mamy porzą-
dek Gronkiewicz-Waltz, Sasin. Za dwa tygodnie, te dwa konie wystartują w gonitwie o tytuł Pre-
zydenta Warszawy. Wprawdzie faworytem w tym wyścigu jest dwukrotna zwyciężczyni tego ty-
tułu, to głodny zwycięstw Sasin może sprawić sensację. Bywalcy wyścigów konnych wiedzą, że
za zwycięstwo faworyta kasa płaci mało. Liczą się fuksy, na które warto postawić!. 

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

Dzień po wyborach, może trzy, a może dwa dni,
Jaś spytał mamy: Po co nam potrzebni radni?

I tym pytaniem sprawił jej nie lada kłopot.
- Nie mam pojęcia, synku, lecz są chyba po to,
Żeby załatwiać najważniejsze nasze sprawy.

Zapytaj taty, jeśli jesteś tak ciekawy.

Po co nam radni? Tata znalazł się w kłopocie,
Sam nie wiem - mruknął. Lepiej idź, zapytaj ciocię.

Ciocia z Tuszyna wybierała swoją Radę,
A ta dla innych jest dziś wzorem i przykładem.

Rada w Tuszynie niewątpliwą ma zaletę:
Wie jakie sprawy być powinny priorytetem.

Bez radnych nigdy by nie przyszło nam do głowy,
By debatować czy Puchatek jest bezpłciowy.

Gdyby nie oni, naród by morale stracił,
A ten bezwstydnik nadal chodziłby bez gaci.
Nie może zatem być patronem placu zabaw,

Bo nie wiadomo, czy to w końcu chłop czy baba.

Zgorszenia, synku, tolerować dziś nie można,
Bo przede wszystkim radna musi być pobożna.
Stąd zwykle wybór takim kończy się efektem:
Tych wybieramy, co nie grzeszą. Intelektem.

A jeśli radnym już zostanie taki typek
Ośmiesza Polskę od Londynu po Winnipeg.
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PO CO NAM RADNI?
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Jubileuszowy 75. już se-
zon wyścigowy na Służew-
cu przechodzi do historii.
Ostatnią gonitwę wygrała
utalentowana trzyletnia
Testarossa bijąc powraca-
jącego po kontuzji do
wielkiej formy ogiera
Espadon. 

Ostatnia dwudniówka
tradycyjnie obfitowa-
ła w wysokie wypłaty

w totalizatorze. Dopisała pogo-
da oraz publiczność, która mia-
ła okazję oglądania wielu emo-
cjonujących i licznie obsadzo-
nych gonitw. Jedynym przy-
krym akcentem był groźnie wy-
glądający incydent w wyścigu
dla młodych trzyletnich koni
czystej krwi arabskiej. Ogierek
Vektor BS pod dżokejem Wia-
czesławem Szymczukiem po-
tknął się i przewrócił wraz z
jeźdźcem. Zdarzenie wygląda-
ło bardzo groźnie, na szczęście
badania przeprowadzone w
szpitalu przy ul. Wołoskiej wy-
kluczyły u Szymczuka poważne
urazy płuc i kręgosłupa. Obser-
wujący ostatni dzień wyścigo-
wy wiceprezes zarządu spółki
Totalizator Sportowy Grzegorz
Sołtysiński natychmiast wydał
komunikat, że TS udzieli po-
szkodowanemu dżokejowi i je-
go rodzinie finansowego
wsparcia. Dowiedzieliśmy się,
że spółka gotowa jest wykupić
Szymczukowi w razie potrze-
by na przykład dodatkowy pa-
kiet rehabilitacyjny. Oficjalne
podsumowanie sezonu 2014
nastąpi w dniu 2 grudnia pod-
czas uroczystej Gali Wyścigo-
wej zorganizowanej przez TS
w warszawskim hotelu Victo-
ria. Poznamy tam championów
w poszczególnych kategoriach
wyścigowych. 

Sezon wyścigowy na
Służewcu trwał od
kwietnia do listopada.

W każdy weekend, poza trzyty-
godniową letnią przerwą, od-
bywały się mityngi przeplatane
uroczystymi galami typu Derby
czy Wielka Warszawska, które
w tym sezonie ściągnęły na to-
ry wyjątkowo liczną publicz-
ność. W wyścigowym kalenda-
rzu znalazł się także ważny
międzynarodowy „Dzień Zjed-
noczonych Emiratów Arab-
skich”, sponsorowany przez ro-
dzinę zmarłego w 2004 r. szej-
ka Zayeda Bin Sultana Al-Nahy-
ana, założyciela ZEA. Najważ-
niejszym akcentem tej impre-
zy jest gonitwa o Nagrodę Eu-
ropy, wpisana do światowego
cyklu najważniejszych wyści-

gów dla koni czystej krwi, któ-
re rozgrywane są na kilku kon-
tynentach. 

Wtym roku na Słu-
żewcu zapachniało
sensacją. Zdecydo-

wanym faworytem był francu-
ski ogier Ameretto, który ściga
się z sukcesami na Zachodzie.
Jednak na 100 m przed celow-
nikiem jego zwycięstwo zawi-
sło na włosku. Bliski sprawie-
nia sensacji był dosiadany przez
Piotra Krowickiego tegoroczny
derbista, wyhodowany w Pol-
sce Ziko. Ogier pokazał na fini-
szu kapitalne przyspieszenie i
kilkadziesiąt metrów przed ce-
lownikiem dopadł prowadzą-
cego Ameretto. Górę wzięła jed-
nak siła francuskiego araba, jak
również jeździecki kunszt dżo-
keja Mauro Manueddu, który
w końcówce silnie wysłał Ama-
retto zapewniając mu zwycię-
stwo o półtorej długości. 

Ponad 10 tysięcy wi-
dzów na trybunach i
kilka milionów przed

telewizorami oraz w Interne-
cie obejrzało tegoroczną lipco-
wą Galę Derby. Była to impreza
udana pod każdym względem.
Organizatorzy zdołali zainte-
resować tym wyjątkowym mi-
tyngiem TVP, która zainstalo-
wała swoje kamery na służe-
wieckim hipodromie. Ze Słu-
żewca wyemitowano kilkakrot-
nie prognozę pogody oraz prze-
prowadzono bezpośrednią
transmisję z najważniejszej go-
nitwy dnia. W pobliżu padoku
urządzono studio telewizyjne,
w którym grono fachowców
oceniało szanse poszczegól-
nych koni. Obecność wiodącej
pod względem oglądalności
stacji telewizyjnej o ogólnopol-
skim zasięgu znacznie podnio-
sła rangę jubileuszowych roz-
grywanych po raz 70. Derby.
W tegorocznym wyścigu o Błę-
kitną Wstęgę dominowały kla-
cze, które zajęły wszystkie trzy
miejsca na podium. Zwycięży-
ła trenowana przez Andrzeja
Walickiego irlandzkiej hodow-
li Greek Sphere pod czeskim in-
ternacjonałem Tomašem Lu-
kaškiem bijąc niemiecką Dolo-
miti oraz wyhodowaną w An-
glii Zieloną Herbatkę. 

Jednak największe zain-
teresowanie publiczno-
ści wzbudziła rozegra-

na na początku października
Wielka Warszawska. Nieprze-
brane tłumy zjawiły się na Słu-
żewcu, aby obejrzeć 101. już
edycję tej otoczonej szczegól-
nym warszawskim klimatem

gonitwy. Wygrała ją zapomnia-
na nieco przez graczy tegorocz-
na derbistka Greek Sphere, któ-
ra od lipca nie biegała z powo-
du kontuzji. Licznie zgroma-
dzona publiczność przyjęła bra-
wami patronkę WW prezydent
Warszawy Hannę Gronkiewicz
- Waltz, która była wyraźnie za-
skoczona tak liczną frekwen-
cją. Wszystko wskazuje na to,
że pani prezydent spodobała
się wyścigowa atmosfera, po-
nieważ już drugi raz z rzędu
uczestniczy w Gali Wielka War-
szawska. Wcześniej nie bywała
na hipodromie desygnując do
dekoracji mniej znaczących
urzędników.

Totalizator Sportowy,
organizator gonitw na
Służewcu, jeszcze w

ubiegłym roku zainicjował roz-
mowy z katarskim Jockey Clu-
bem w celu zorganizowania w
stolicy Polski końskiego „Qatar
Day”. Katarczycy sponsorują
m.in. rozgrywaną rokrocznie w
Paryżu prestiżową gonitwę Łuk
Triumfalny z najwyższą w Euro-
pie pulą nagród 4 miliony euro.
Być może na warszawskim hi-
podromie zagoszczą kiedyś ko-
nie i jeźdźcy z wysokiej euro-

pejskiej półki. Zwabienie do sto-
licy Polski arabskiego potentata
wyścigowego nie jest jednak
sprawą prostą i wymaga czasu.
Tegoroczny sezon ubarwiały
dodatkowo dni francuski, rosyj-
ski, czeski i kubański, którym
patronowali ambasadorzy tych
państw. 

Zarząd Totalizatora
Sportowego twierdzi,
że służewiecki hipo-

drom jest dla spółki miejscem
strategicznym. Fakty potwier-
dzają tę deklarację. Tylko w la-
tach 2009-2012 TS zainwesto-
wał w Służewiec kilkanaście mi-
lionów złotych na wykonanie
najpilniejszych remontów. Po-
zwoliły one jedynie na wypeł-
nianie podstawowego zadania
obiektu, jakim jest organizacja
wyścigów konnych. Trwa koń-
cowa faza modernizacji zrujno-
wanej trybuny środkowej, która
ma być oddana do użytkowa-
nia w kwietniu przyszłego ro-
ku. W 2016 r. planowany jest
kapitalny remont trybuny głów-
nej. Zaplanowano także moder-
nizację stajni, budynków miesz-
kalnych, zabytkowej łaźni oraz
toru głównego. Rozważane jest
również urządzenie na torze

głównym sztucznego oświetle-
nia. Zrealizowane już prace mo-
dernizacyjne są największymi
w historii Służewca. To, że słu-
żewiecki hipodrom faktycznie
jest dla TS miejscem strategicz-
nym potwierdzają częste wizy-
ty tamże członków zarządu
spółki - prezesa Wojciecha Szpi-
la oraz wiceprezesów Barbary
Sissons i Grzegorza Sołtysiń-
skiego. 

I nwestycje to osobna kwe-
stia. W ramach projektu
inwestycyjnego na Słu-

żewcu mają powstać takie
obiekty jak hotele, budynki
(usługowe i mieszkalne), staj-
nie gościnne oraz wieża wido-
kowa. Planowana jest lustrzana
rozbudowa trybuny środkowej.
Liczący około 137 ha hipodrom
został podzielony na 8 obsza-
rów inwestycyjnych, zgodnych
z dotychczasową funkcją. Są to
usługi sportu i rekreacji – ob-
szar, na którym poza torem wy-
ścigowym, istniejącymi trybu-
nami i zapleczem służącym or-
ganizacji gonitw proponowa-
ne są dodatkowe funkcje w po-
staci funkcji hotelowej wraz z
usługami towarzyszącymi oraz
parkingiem podziemnym. Dla

tego obszaru proponowana jest
kontynuacja zabudowy w na-
wiązaniu do koncepcji histo-
rycznej z uwzględnieniem
m.in. funkcji handlu, turystyki
i gastronomii. Przy Al. Wyścigo-
wej planowana jest budowa
biurowca z garażem podziem-
nym oraz innymi usługami pod
wynajem. 

Kończąc podsumowanie
sezonu wyścigowego
2014 nie sposób nie

wymienić tych, którzy od wio-
sny do późnej jesieni rzadko
mieli wolny weekend. Są to pra-
cownicy służewieckiego oddzia-
łu TS, który jest organizatorem
gonitw na Służewcu. Oddzia-
łem kierują dyrektor Włodzi-
mierz Bąkowski i jego zastępca
Marek Magdziak. Ekipa, którą
dowodzą, to w większości mło-
dzi ludzie zdumiewająco szybko
uczący się wyścigowego abeca-
dła. Rosnąca z roku na rok fre-
kwencja podczas organizowa-
nych z rozmachem gali Derby,
Wielka Warszawska czy Dnia
Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, to w dużej mierze zasługa
służewieckiej młodzieży.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Rekordowa frekwencja na służewieckich galach wyścigowych

Po ostatnich gonitwach...
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ATRAKCYJNA POŻYCZKA 
od 200 zł do 25 tys. 

Tel. 660-411-294

DLA PRACUJĄCEGO i dla
emeryta, prosta pożyczka do

25 tys. Tel. 660-411-294

DO 4000 zł na oświadczenie,
szybko i bezpiecznie. 

Tel. 660-411-294

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

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

KUPIĘ płyty winylowe i CD,
dojazd

609-155-327

KUPIĘ 1-,2-pokojowe, 
724-09-09-58

KUPIĘ mieszkanie: zadłużone, z
lokatorem, komunalne, z
dowolnym problemem prawnym,
796-796-596

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI, dzieci, młodzież,
dojazd, 572-496-723

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

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

NAUKA gry na gitarze, 
691-870-594

NIEMIECKI, 698-012-966
POLSKI, 780-522-227
POLSKI, matura, doświadczona,

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

CENTRUM Konstancina -
atrakcyjny lokal biurowy 25 m2 do
wynajęcia, 606-557-071

WYCENA
nieruchomości
502-282-214

OPERATOR DTP, mail:
biuro2@atsreklama.pl

POSZUKUJEMY pracowników
do pracy przy pakowaniu zabawek.
2 zmiany. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Tel. 519-301-171

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
323 przy ul. Hirszfelda 11
pilnie zatrudni panią na

stanowisku woźnej. Praca na
dwie zmiany. Oferty proszę

składać do sekretariatu szkoły

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C.
Praca w Warszawie, 530-477-796

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
w Mysiadle, przy ulicy Kwiatowej
28 zatrudni od zaraz na
stanowisku pomocy kuchennej.
Wymiar czasu pracy - pełen etat.
Wymagane aktualne badanie na
nosicielstwo. CV proszę przesyłać
na adres email:
sekretariat.spwm@gmail.com,
telefon do sekretariatu: 
22 462-85-20

PRZYJMĘ gałęzie odpłatnie,
503-954-603

ANTENY, 603-375-875

AntenyTV 
509-610-850

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 696-500-201
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE poddaszy-

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

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

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

602-238-620
GLAZURA, gładź, panele,

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

602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, FLYCOM,

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

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

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

MALOWANIE, gipsy, glazura,
terakota, spawanie łukiem
elektrycznym, 783-878-284

MALOWANIE,tapetowanie,
603-183-405

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

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

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

RĘBAK do gałęzi, 503-954-603
ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,

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

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

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

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

SZKLARSKIE, 
ul. Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644-65-07, 
502-101-202

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

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

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

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

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

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

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
601-870-594

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

MASAŻE, 572-650-662
PSYCHIATRA, 22 299-11-22
PSYCHOLOG, 22 299-11-22
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

PierPier ww sza na zachętsza na zachęt ęę
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje GGrraażżyynnaa LLeemmiieecchhoowwiicczz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Co i kto

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 ((UUrrssyynnóóww)) 

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

SSoobboottaa,, 2299 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000::
Dom Sztuki zaprasza na koncert
z okazji Ursynowskich Dni Se-
niora. Ewa Konstancja Bułhak
zaśpiewa, z towarzyszeniem pia-
nisty Andrzeja Jagodzińskiego,
piosenki Jerzego Wasowskiego,
który z Jeremim Przyborą two-
rzył słynny Kabaret Starszych Pa-
nów. Ewa Konstancja Bułhak jest
absolwentką Akademii Teatral-
nej w Warszawie, aktorką Teatru
Narodowego, laureatką Festiwa-
lu Piosenki Aktorskiej we Wro-
cławiu. Andrzej Jagodziński to
wybitny pianista jazzowy. Wstęp
wolny.*

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę malarstwa Bar-
bary Włodarczyk p.t. „Pejzaże”.

Wstęp wolny.
Dom Sztuki zaprasza do swo-

ich filii:
Klubu Seniora (ul. Pięciolinii

10, tel. 22 643 02 10)
Modelarni Lotniczej (ul. Służ-

by Polsce 1, tel. 643 12 82)
*Sfinansowano ze środków

Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

1144 ggrruuddnniiaa oo ggooddzziinniiee 1144..
przedstawienie dla dzieci pt.„O
Judycie, Hologramesie i zaczaro-
wanych twarzach” w insceniza-
cji studenckiego Teatru Wolan-
dejskiego. Scenariusz i reżyse-
ria Piotr Kulczycki. Zaproszenia
do odbioru od 28 listopada po
uprzedniej rezerwacji.

Trwają zapisy na zajęcia cy-
kliczne z technik tańca współ-
czesnego oraz metod teatralno-
-ruchowych w grupie Teatr Tań-
ca dla osób powyżej 15. roku ży-
cia. Zajęcia będą odbywać się
piątki w godzinach 19-21. Mie-
sięczny koszt zajęć 150 zł. Spo-
tkania prowadzone przez cho-
reografki Katarzynę Warowną i
Sarę Bocheńską. 

Język Niemiecki dla począt-
kujących. Dwie godziny, grupy 6
osobowe, godzina lekcyjna 15
zł, prowadząca Iwona Jędrych
– Szynka. Zapisy w placówce,
tel. 855 35 17. Zajęcia od 8 stycz-
nia 2015. 

Bezpłatne konwersacje z języ-
ka angielskiego w Domu Kultu-
ry Stokłosy, pn. i śr. 18.30-20.30.

Zapisy Susan Carson tel.
501195313. 

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

tteell//..ffaaxx 2222 664411 1199 1155

77 ggrruuddnniiaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188 – koncert Ludmiły Małec-
kiej - twórczość Anny Jantar.
Wstęp – zaproszenia do odbio-
ru w DK Imielin od 1 grudnia
od godz. 18.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2277..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
„Literatura polska – onomasty-
ka” pt.: „Nazwisko polskie”.

22..1122 –– wwttoorreekk – spotkanie z
drem Pawłem Łukowem pt.: „W
poszukiwaniu kryteriów śmier-
ci człowieka”.

44..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
drem Kamilem Kopanią w cyklu
„Rewolucje scenograficzne w te-
atrze w XIX i XX wieku” pt.: „Ro-
syjskie i radzieckie eksperymen-
ty scenograficzne 1900–1939”.

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

DDoo mmiieesszzkkaańńccóóww UUrrssyynnoowwaa!!
Uważam, że radnymi winny być osoby, które w swoim życiu dużo poznały i dużo doświadczy-

ły, oraz mają wolę czynić dobro innym, a w szczególności tym, którzy ich wybrali. To samo doty-
czy stanowiska prezydenta oraz burmistrzów. Zachłystywaliśmy się wolnością w ostatnim 25-le-
ciu, kiedy to każdemu było wolno zrobić wszystko, np.: 

– zburzyć niemal wszystkie stadiony sportowe;
– całymi latami obiecywać wybudowanie Szpitala Południowego;
– wielokrotnie obiecywać wykonanie połączeń drogowych z sąsiadującymi dzielnicami;
– przez kilkanaście lat utrzymywać znaki zakazu zatrzymywania, a nawet wywózki pojazdów, na

ulicy projektowo przewidzianej do parkowania samochodów, na skrajnym celowo poszerzonym pa-
sie ruchu. Dodam też – ulicy o małym natężeniu ruchu, dużej ilości punktów użyteczności publicznej;

– stawiać całe szpalery słupków, nic nie dających, a tylko szkodzących;
I co? Użyję aforyzmu: GDZIE NIE MA KARY, TAM NIE MA MIARY. Oczywiście, teraz dotyczy to pa-

ni Prezydent, na którą tak wiele osób oddało swój głos. Zapytuję ich, czy chcecie, żeby było tak dalej
jak dotychczas? Wiadomo, że ta Pani panowała nad Warszawą przez 8 lat, mówię panowała, a nie „rzą-
dziła”, bo rządzić trzeba umieć i chcieć (patrz – pani Batycka-Wąsik – Lesznowola). Oczywiście na rzecz
obywateli. Przy awansowaniu osób na odpowiedzialne stanowiska winno się brać pod uwagę: wiedzę,
czyli wykształcenie; doświadczenie, czyli staż pracy oraz udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie
rządzenia. Reasumując powiem: Pani Prezydent w swojej dotychczasowej „władzy” niestety dążyła do
jak największej ilości zniszczeń tego, co dokonali nasi poprzednicy. Oprócz naszych strat najbardziej
mnie boli fakt, że jest to potężne upodlenie, na co my, Warszawiacy, sobie nie zasłużyliśmy. TAK DA-
LEJ BYĆ NIE MOŻE !!!Wyborco, oddając głos myśl nie tylko o sobie, ale i o dobru społecznym. Osiem
lat zawiedzionych oczekiwań to stanowczo za dużo, żeby ryzykować dalej. Z  p o w a ż a n i e m  

W ł a d y s ł a w  M a r d a s
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