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Ursynowianka urodzona 101 lat temu

Płakać i płacić!
ednym z najbardziej bulwersujących tematów, omawianych ostatnio przez media stołeczne, było niewykorzystanie przez
władze Warszawy kwoty z funduszy unijnych odpowiadającej 86
milionom złotych. Ponoć władze
naszej stolicy nie zdołały wysupłać
z własnej kasy marnych 15 milionów, co było warunkiem dofinansowania przez Unię Europejską.
Nie wiem jednak, czy tutejszych

cyjnej jednomyślności partie dominujące w Sejmie nie dopuszczają pod obrady plenarne dwu projektów przynajmniej częściowego
rozprawienia się z janosikowym,
które mocno nadwątla budżety
najbogatszych w swoich kategoriach samorządów w kraju, do
których zaliczają się – obok Warszawy – chociażby Piaseczno i
Lesznowola.
ie da się ukryć, że stolica
Polski znajduje się dzisiaj
w dramatycznej sytuacji.
Nie dość, że sposób zagospodarowania miasta zakrawa po prostu na skandal, to jeszcze działający na państwowej licencji zbójnik Janosik obdziera nas, warszawiaków, z forsy, która jest potrzebna na sfinansowanie nad-

cz-Waltz ziemia zaczyna się usuwać spod nóg. Dosyć to trafny komentarz, tyle że wraz z HGW
grunt pod nogami tracą również
inni obywatele Warszawy. A przecież nie chodzi li tylko o to, po czym
w Warszawie stąpamy. Jedną z
wielu niedogodności jest na przykład brak szpitala komunalnego
na południu miasta. HGW obiecała go wybudować w przyspieszonym tempie i ta obietnica była
dla niej dodatkową trampoliną w
samorządowej kampanii wyborczej. Niestety, tak potrzebnej jednostki – jak nie było, tak nie ma.
o cóż, nie od dzisiaj wiemy, że ogół naszych polityków stanowi spółkę z
nieograniczoną nieodpowiedzialnością. Starający się zawsze po-

włodarzy za to winić, bo przecież
Warszawa rok w rok jest po prostu
rabowana za pomocą tak zwanego
„janosikowego”, czyli obowiązkowego odpisu na biedniejsze jednostki samorządowe. A tak to już jest z
obowiązkowymi opłatami w Polsce, że chociaż mają przynosić korzyść ogółowi obywateli, okazują
się przede wszystkim brutalnym i
absolutnie nieuprawnionym atakiem na czyjąś kasę
tym numerze PASSY
(str. 11) o dramatycznych skutkach janosikowego piszą burmistrz Ursynowa
Piotr Guział oraz znany publicysta, kulturoznawca i samorządowiec Grzegorz Kostrzewa-Zorbas.
Okazuje się otóż, że w imię koali-

zwyczaj ważnych inwestycji.
Wspomniana już utrata funduszy unijnych będzie miała przykre
następstwo w postaci niezainstalowania aparatury harmonizującej światła sygnalizacyjne na wielu skrzyżowaniach. Na skutek
braku tej harmonizacji jazda takimi arteriami jak Puławska pozostaje od dawna drogą przez mękę. Jakby samo drążenie drugiej
linii metra nie było wystarczającym nieszczęściem...
dy na rogu Świętokrzyskiej
i Szkolnej – na skutek drążenia – pojawiła się głęboka zapadlina i jeden z budynków
mógł się gwałtownie zawalić, złośliwi warszawiacy stwierdzili, że
pani prezydent Hannie Gronkiewi-

stępować rozsądnie premier Donald Tusk samokrytycznie przyznał w ostatnim wystąpieniu, że
wymóg uiszczania VAT-u nawet
wtedy, gdy wystawiona faktura
nie została przez kontrahenta zapłacona, stwarza swoisty komfort
rynkowym szalbierzom. Bo ci, co
w rzeczywistości nie płacą faktur,
z całą bezczelnością żądają jednak odliczenia VAT-u. Tym sposobem państwo niemal na każdym
kroku sprzyja oszustom i wydrwigroszom, łupiąc jednocześnie tych,
którzy starają się postępować
uczciwie. Trudno się dziwić, że takiemu państwu coraz większa liczba obywateli zaczyna pokazywać
gest Kozakiewicza.
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Burmistrz Ursynowa Piotr Guział odwiedził 9 października panią Zofię Czaykowską, która obchodziła 101. rocznicę urodzin. Jubilatce towarzyszyła najbliższa rodzina. Burmistrz wręczył jubilatce kosz
róż i życzył wielu lat w zdrowiu, pogody ducha i wielu radosnych chwil w rodzinnym gronie.
Podczas spotkania burmistrz podziękował pani Zofii Czaykowskiej za pracę na rzecz naszej dzielnicy.

Też możesz zostać misjonarzem
W poniedziałek 29.10.2012 r. w Cafe Roskosz (Wiolinowa 2a) przy gorącej i aromatycznej kawie będzie można przenieść się do najgorętszych i najbardziej kontrastowych rejonów świata. O
Afryce i swojej pracy wśród sierot z Rwandy będzie opowiadać zwykła – niezwykła dziewczyna –
Wiola Dąbrowska, która pokonując własne ograniczenia i lęki postanowiła pomagać najbiedniejszym. Podczas spotkania misjonarka będzie zbierać kredki, ołówki, linijki, gumki, temperówki i kolorowe cienkopisy dla 60 wychowanków domu dziecka. Będzie też można wesprzeć misjonarkę kupując kalendarz – cegiełkę.
O pracy Wioli na misjach możesz poczytać także na www.wioletawafryce.blogspot.com

Tematem posiedzenia będzie m.in.: informacja dotycząca planowanej rewitalizacji otoczenia bloków przy ul. Kulczyńskiego 16, 18, 22, 24
w związku z realizowaną przez SM „Na Skraju”
inwestycją „Cynamonowy Dom”.

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego
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Posiedzenie Komisji Architektury Rady Dzielnicy Ursynów odbędzie się 15 października
2012 r.

Posiedzenie komisji konkursowej Ursynowskiego Konkursu Fotograficznego 2012 „35
lat Ursynowa” odbędzie się w dniu 15 października br. (poniedziałek) o godz. 11.00 w
sali konferencyjnej ursynowskiego Ratusza
(al. KEN 61). Do konkursu zostało zgłoszonych 126 zdjęć autorstwa 47 osób.
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To już 15 lat bez Jurka
Kilka dni temu (5 października) upłynęło 15 lat od chwili, gdy
pierwszy prezes Ursynowsko-Natolińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Jerzy Machaj pożegnał się z nami na zawsze. UNTSK
działało od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku mając w Jerzym Machaju najpotężniejszy napęd. Wokół prezesa zebrało się pokaźne grono społeczników i promotorów kultury: Zofia Borzyszkowska, Andrzej Ibis-Wróblewski, Stanisław Nelken, Zdzisław Florsch, Zygmunt Górczyński, Janusz Połeć, Andrzej Rogiński. W bliskim kontakcie z tą grupą pozostawał sławny rysownik Antoni Chodorowski.
UNTSK pod kierownictwem Jerzego Machaja przejawiało liczne
inicjatywy proekologiczne, patronowało też powstaniu Teatru Za Dalekiego i tygodnika PASMO, założonego przez Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego i Marka Przybylika.
To Jerzy Machaj zainicjował coroczny Bieg PASMA, który – już pod
egidą jego syna, obecnego wiceburmistrza Ursynowa Piotra Machaja – zaczął się później odbywać
z pomocą redakcji PASSY (no i odbywa się do dzisiaj).
Wraz z niezapomnianym Ibisem i firmą Porion Jerzy Machaj współorganizował w 1987 pierwsze w Polsce, eksperymentalne studio telewizji kablowej Ursynat, z którego wyszła obecna gwiazda dziennikarstwa telewizyjnego Jolanta Pieńkowska. Należał też do grona pionierów, którzy doprowadzili do powstania w roku 1994 osobnej gminy Ursynów i sam objął funkcję wiceprzewodniczącego gminnej Rady.
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prezesowi UNTSK udało się stworzyć przy Dereniowej kameralny lokal Café Pasmo, w którym nieustannie odbywały się arcyciekawe wernisaże oraz spotkania klubowe najróżniejszych środowisk. Po dwóch kadencjach odebrano Ursynowowi status gminy, co w niczym nie umniejsza zasług Jerzego Machaja, którego marzeniem było między innymi wykorzystanie terenu wyścigów konnych jako miejsca rozrywki i wypoczynku tysięcy
warszawiaków.
Gdyby Jurek żył, cieszyłby się jak dziecko, widząc nieprzebrane tłumy, jakie zgromadziły się niedawno na służewieckim torze z okazji Wielkiej Warszawskiej. Pewnie cieszył się z tego, spoglądamp
jąc na tor gdzieś tam z wysoka...
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Głosujcie na Ursynalia!

Festiwal Ursynalia, jako
pierwszy w historii festiwal studencki do prestiżowej nagrody, którą
bez zwątpienia jest Festival Awards Europe
2012!

Można nas znaleźć w tej kategorii: Najlepszy średni Europejski Festiwal. European Festival
Awards 2012 to europejski konkurs, w którym o tytuł walczą
najlepsze wydarzenia muzyczne, które odbyły się w roku

2012. Sama nominacja do European Festival Awards to już wielkie wyróżnienie i powód do dumy, zaś uzyskanie tytułu w jednej z kategorii to niebywały zaszczyt i docenienie wśród innych festiwali na arenie międzynarodowej.
Dla Ursynaliów, czyli festiwalu studenckiego nominacja i
udział w EFA 2012 to szansa na
dołączenie do czołówki największych europejskich festiwali muzycznych oraz możliwość ukazania, że studenci potrafią stworzyć coś wielkiego na światowym poziomie.
Na Ursynalia – Warsaw Student Festival można głosować
na
pod
adresem:
https://www.surveymonkey.com/s/efa2012.

Piąta edycja Festiwalu Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy”
Ruszyły zgłoszenia do V edycji Festiwalu Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy”
w Zalesiu Górnym.
Czym ten festiwal różni się od innych? Przede wszystkim swoją formułą i
społecznym zaangażowaniem mieszkańców w przygotowania. Nie jest
kierowany do zawodowych muzyków, tylko do amatorów kochających poezję
i śpiew. Zgłosić może się każdy i spróbować swoich sił. Festiwal trwa miesiąc.
Przez ten czas przeprowadzane zostają eliminacje oraz indywidualne
warsztaty z muzykami i instruktorami śpiewu. Uczą się właściwej emisji
głosu, dykcji, zgodności z akompaniamentem. Zwieńczeniem pracy wykonawców i muzyków jest
koncert finałowy. Udział jest bezpłatny, a zgłosić mogą się dzieci od IV klasy, młodzież i dorośli.
Organizatorem Festiwalu Poezji Śpiewanej Sztukatorzy 2012 w Zalesiu Górnym jest Klub
Kultury w Zalesiu Górnym, ul. Jelonka 2.
Festiwal jest realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodziców „TU”, Stowarzyszeniem
Przyjaciół Zalesia Górnego, Barbarą i Stanisławem Szczycińskimi, Szkołą Muzyczną Maestro, przy
współpracy Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.
Finał Festiwalu odbędzie się 24-25.11.2012 r. w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.
Festiwal składa się z 3 części: eliminacji (26.10 i 27.10.2012), warsztatów i konsultacji (5.1122.11.2012), koncertów konkursowych (24-25.11.2012).
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do
22.10.2012 r. Karty zgłoszenia przyjmowane będą w następujący sposób: e-mailem na adres
sztukatorzy@gmail.com (preferowany sposób), w Klubie Kultury przy ul. Jelonka 2 (czynny pn –
pt, w godz. 14 – 18, można także do skrzynki na listy), w Gimnazjum karty przyjmować będzie Pani
Barbara Szczycińska, w Szkole Podstawowej karty przyjmować będzie Pani Agnieszka IłowskaRączka.
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Szpital Południowy nadal pozostaje wyłącznie w sferze idei i koncepcji Urzędu Miasta

Rada Dzielnicy Ursynów może tylko żebrać
Zwołana w trybie nadzwyczajnym wtorkowa sesja ursynowskiego samorządu miała dać
odpowiedź na ważne pytanie:
czy na Ursynowie powstanie
Szpital Południowy z dawna
oczekiwany przez ponadpółmilionową społeczność zamieszkującą południową część miasta.
Kilkugodzinna dyskusja nie zaowocowała jednak żadnymi
konkretami.

toś znów o czymś ważnym za- nych wyliczeń trzeba będzie do 224 mi- polegającego na wyłonieniu wykonawpomniał. Przede wszystkim za- lionów złotych zarezerwowanych na cy i rozpoczęciu robót budowlanych
pomniano o pieniądzach na ten cel w budżecie dołożyć kolejne 120, niezwłocznie po zakończeniu prac probudowę przedłużenia ulicy Indiri Gan- a to może być niewykonalne.
jektowych i uzyskaniu pozwolenia na
arszawa tonie bowiem w budowę, tj. w drugiej połowie 2013 r.”.
dhi, aby zapewnić w ten sposób dogoddługach, ostatnio stolica Zajęte stanowisko jest swego rodzaju
ny dojazd tak na plac przyszłej budostraciła 86 mln zł unijnej pobożnym życzeniem, ponieważ ustawy, (co jest warunkiem koniecznym
przy ubieganiu się o pozwolenie na bu- dotacji na rozszerzenie systemu stero- wa o ustroju m.st. Warszawa z 2002 r.
dowę), jak i do Centrum Onkologii oraz wania ruchem drogowym, ponieważ sprowadziła dzielnice do roli jednostek
Instytutu Hematologii. Z wypowiedzi stołeczny ratusz nie był w stanie wysu- pomocniczych z mocno ograniczonydyrektora Kmiotka wynikało, że ktoś w płać z 13-miliardowego budżetu miasta mi kompetencjami. Dzielnicowi radni
mieście uznał budowę przedłużenia uli- 15 milionów zł na tzw. wkład własny. mogą taśmowo produkować uchwały
cy Gandhi za bezcelową, ponieważ „zo- Jest więc bardzo prawdopodobne, że oraz stanowiska, a i tak o wszystkim
schyłku 2006 r. obietnice do- stałaby ona zrujnowana przez ciężki władze stolicy wkrótce obłudnie zarzu- decydują radni miasta oraz zarząd z
tyczące budowy Szpitala Południowego padły z ust Hanny
Gronkiewicz-Waltz, kandydującej
wówczas na fotel prezydenta Warszawy. Po wyborze na tę funkcję sprawa
budowy lecznicy zeszła na dalszy plan.
Odżyła w 2010 r. pod koniec kadencji
samorządu. Wtedy właśnie na specjalnie zwołanej konferencji prasowej
HGW, kandydująca po raz wtóry w wyborach na prezydenta stolicy, podkreśliła z całą mocą, że Szpital Południowy zostanie na pewno wybudowany i
nawet podała jego lokalizację – teren u
zbiegu ulic Pileckiego i Płaskowickiej.
Być może dzięki tej, wydawałoby się –
konkretnej obietnicy GronkiewiczWaltz w cuglach wygrała wybory na
Ursynowie.
adość ursynowian i mieszkańców sąsiedniego Wilanowa była jednak krótka. Szybko okazało się, że kolejna obietnica pani prezydent jest dęta i – ujmując rzecz
kolokwialnie – nie trzyma się kupy.
Grunt, który został wskazany, nie należy bowiem do miasta, ponadto w tym
miejscu planowana jest budowa tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy,
co wyklucza jakiekolwiek większe inwestycje na tym terenie. Wyszło na to,
że gospodyni stolicy Polski, jak również jej urzędnicy, nie mają bladego
pojęcia o statusie miejskich gruntów,
choć pod ich nosem w stołecznym magistracie działa biuro geodezji i kata- Wizualizacje Szpitala Południowego przedstawione na stronach Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
stru, dysponujące pełną wiedzą w tym
przedmiocie. Wystarczyło po prostu
zapytać. Nie zrobiono tego, łatwowiernemu elektoratowi sprzedano gruszki
na wierzbie, czy też przysłowiowe Inflanty. Jak zwał, tak zwał.
udowę Szpitala Południowego zlecono Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta.
Pojawiła się nowa lokalizacja lecznicy
– na działkach położonych w kompleksie Centrum Onkologii/Instytut Hematologii. W oparciu o decyzję o lokalizacji celu publicznego w tym miejscu zlecono opracowanie stosownego
projektu, który kosztował miasto około 3 milionów złotych. Nie wzięto jednak pod uwagę tego, że w związku z
wprowadzaniem w życie narodowego programu walki z rakiem, obie ściśle współpracujące ze sobą ogromne
lecznice mają własne plany rozbudowy. Chodzi m. in. o budowę nowej
przychodni, w której przeprowadzane byłyby zabiegi chemioterapii. Ich
liczba rośnie wraz z zastraszającym
wzrostem zachorowań Polaków na
choroby nowotworowe.
ówiąc krótko, obie lecznice
ze względu na sąsiedztwo
planowanej inwestycji są
na prawach strony i mogą wnosić dowolną ilość wniosków czy skarg. Miasto korzystając z pomocy resortu zdrowia, który jest organem nadrzędnym sprzęt pracujący przy budowie Szpitala cą Centrum Onkologii „uporczywe blo- HGW na czele. W tej sytuacji pozostaje
dla tych placówek, powinno ułożyć się Południowego”. W ten sposób koło się kowanie budowy Szpitala Południowe- cierpliwie czekać na kolejne decyzje
z sąsiadami i dopracować każdy szcze- zamyka, a nad planowaną inwestycją go, co uniemożliwia w chwili obecnej stołecznego ratusza w sprawie budogół inwestycji jeszcze przed wydaniem wisi coraz większy znak zapytania.
realizację tej inwestycji”. Taki manewr wy Szpitala Południowego. Czekać i liieudolność urzędnicza w klu- umożliwiłby przesunięcie 224 milio- czyć na to, że ktoś włączy wreszcie ziemilionów złotych na projekt architekczowej dla półmilionowej po- nów zł do innego działu budżetu i prze- lone światło dla tej niezwykle pożądatoniczny. Nie zrobiono tego, o co miał
pulacji sprawie budowy pu- znaczenie ich na inny cel. Jeśli tak się nej społecznie inwestycji.
pretensje obecny na sesji Witold Kmiosobną sprawą jest skandatek, zastępca dyrektora Centrum On- blicznej lecznicy jest wprost zastrasza- stanie, będzie to definitywny koniec
liczne zachowanie na wtorkologii ds. Zarządzania. Usiłował po- jąca. Po sześciu latach bezproduktywnej marzeń o Szpitalu Południowym. Taki
kowej sesji radnych Platforlemizować z nim Jan Leśniewski ze paplaniny i wydatkowaniu kilku milio- scenariusz jest jednak wielce prawdopoStołecznego Zarządu Rozbudowy Mia- nów złotych z publicznej kasy nadal nie dobny, ponieważ w obecnym stanie fi- my Obywatelskiej. Odnosiło się wrasta, ale w jego wypowiedziach brako- wiadomo, czy budowa szpitala w ogó- nansów miasta, kiedy kasa pokazała żenie, że przybyli oni nie po to, aby
wało konkretów. Dużo więcej do po- le się rozpocznie, a jeśli tak, czy akurat dno, kwota ponad 200 milionów jest merytorycznie dyskutować, lecz wręcz
wiedzenia miał dyrektor Biura Polity- w miejscu wskazanym przez miasto. dla HGW i jej ekipy niebywale łasym torpedować dyskusję. Zaczęli od złożenia wniosku o wprowadzenie do poki Zdrowotnej m. st. Warszawy Da- Pozostaje jeszcze ważna sprawa bra- kąskiem.
esja ursynowskiej rady zakoń- rządku obrad punktu o odwołanie z
riusz Hajdukiewicz, który potwierdził, kujących środków. Wiadomo, że jeśli
czyła się zajęciem stanowiska. funkcji przewodniczącego rady dzielniże zaplanowana w budżecie miasta buduje się lecznicę, należy ją wyposażyć
Jest to apel do władz Warsza- cy Ursynów prof. Lecha Królikowskiekwota około 224 milionów zł na budo- w specjalistyczny sprzęt, bo w przeciwwę Szpitala Południowego jest niewy- nym wypadku będzie ona tylko nisz- wy „o zapewnienie przystąpienia do re- go. Powodem, dla którego PO chce głoczejącym pustostanem. Wedle wstęp- alizacji budowy Szpitala Południowego, wy Królikowskiego, jest bankructwo
starczająca.
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Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia,
której profesor był rektorem.
omijając fakt, że Lech Królikowski nie miał nic wspólnego z polityką finansową tej uczelni i
nie ma się z czego tłumaczyć, nikt mu
również nie stawia najmniejszych nawet zarzutów i nie jest on nawet świadkiem w sprawie, bankructwo WSKiMS
nie miało żadnego związku z tematem
wtorkowej sesji. Mimo to radni PO Tomasz Sieradz oraz Małgorzata Szymańska namolnie domagali się wprowadzenia swojego wniosku do porządku obrad, skutecznie opóźniając rozpoczęcie
dyskusji w ważnej społecznie sprawie.
Królikowski publicznie zadeklarował,
że chętnie złoży stosowne wyjaśnienia
na jednej z następnych sesji, ale to nie zadowoliło radnych PO. Wniosek został
odrzucony w głosowaniu.
części radnych klubu PO wyraźnie widoczna jest głęboka
frustracja po przegranych wyborach samorządowych w 2010 r. i oddaniu sprawowanej nieprzerwanie od
2002 r. władzy w dzielnicy. Nadal dominuje w tej partii błędne myślenie, że PO
jest tak ponętną panną, iż elektorat będzie na wyścigi ubiegał się o jej względy. Podobnie kalkulowali kiedyś czynownicy Unii Wolności, która szybko
zniknęła ze sceny politycznej i niewielu dziś o niej pamięta. Identyczną postawę prezentowali także członkowie ursynowskiego koła SLD, który od zawsze
miał swoją reprezentację w radzie Ursynowa, a w poprzednich wyborach poniósł klęskę nie zdobywając nawet jednego mandatu.
ierownictwo klubu PO w ursynowskiej radzie powinno coś
zrobić z radnym Michałem
Matejką, który od dnia wyborów w każdym swoim wystąpieniu – miast odnosić się do meritum – atakuje zarząd
dzielnicy utartą na okoliczność, wyświechtaną formułką – „wy nie nadajecie się do rządzenia”. W ten sposób radny staje się postacią kabaretową. We
wtorek swoim zachowaniem przyniósł
wstyd nie tylko sobie, ale także całej
radzie dzielnicy. W obecności licznych
gości z zewnątrz usiłował wedrzeć się
na mównicę, mimo że do głosu zapisana była inna osoba. Przewodniczący
obrad został zmuszony do wyłączenia
nagłośnienia, a wówczas Matejka wpadł
w histerię wykrzykując o rzekomym łamaniu demokracji.
opis chamstwa w czystej postaci dała również koleżanka
klubowa Matejki, radna Małgorzata Szymańska, podobno z zawodu lekarz. Zamiast odnosić się do budowy Szpitala Południowego pani radna
dała mętny wywód na temat chorób i
nowotworów, gęsto krasząc swoją wypowiedź perełkami typu „gówno się na
tym znacie”, „bladego pojęcia o tym nie
macie”, itp. Nie wiadomo pod czyim
adresem kierowane były te uprzejme
uwagi. Matejka i Szymańska powinni
uczyć się dobrych manier i skuteczności w rozwiązywaniu lokalnych problemów od klubowego kolegi, młodego
członka PO Krystiana Malesy, którego
Passa zalicza do grona najlepszych radnych nie tylko Ursynowa, ale całej
południowej Warszawy.
easumując: pewne jest to, że
jeśli Szpital Południowy nie
powstanie na działkach w rejonie Centrum Onkologii i Instytutu Hematologii, to w ogóle nie zostanie wybudowany na Ursynowie. Rabunkowa
gospodarka gruntami prowadzona
przez ówczesną samodzielną gminę Ursynów w latach 1994-2002 pozbawiła
bowiem dzielnicę nieruchomości, na
której można by ulokować duży obiekt
użyteczności publicznej. Dzisiaj odbija
się czkawką masowa wyprzedaż komunalnych gruntów i przekazywanie ich,
często w trybie bezprzetargowym, w
użytkowanie wieczyste. W tej sytuacji
pozostaje tylko zaciskać kciuki, aby władze miasta wreszcie dogadały się z kierownictwem Centrum Onkologii oraz
Instytutu Hematologii w kwestii budowy w tym miejscu oczekiwanej przez
społeczeństwo publicznej lecznicy.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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Poszukiwani pokrzywdzeni przez Kancelarię Odpisów z KRS
Mokotowscy funkcjonariusze proszą o kontakt z najbliższą jednostką policji przedstawicieli firm,
które mogły paść ofiarą oszustwa ze strony Kancelarii Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego.
Oszukani przedsiębiorcy mieli wpłacić od 200 do 300 złotych w zamian za dostęp do
elektronicznego odpisu KRS, otrzymując w tej sprawie postanowienia. W ten sposób mogło dojść
do wyłudzenia pieniędzy nawet od tysiąca osób.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Rejonowej Policji
Warszawa II pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prowadzą śledztwo dotyczące
oszustwa dokonanego przez przedstawiciela Kancelarii Odpisów z KRS DELIVER sp. z o.o.,
mającą siedzibę w Warszawie, przy ulicy Czerniakowskiej 71. Kancelaria ta wysłała do wielu
podmiotów na terenie kraju pisma w formie „postanowień” lub „informacji” o udostępnieniu dla
nich elektronicznego odpisu KRS na stronie internetowej www.eokrs.pl. Warunkiem uzyskania
takiego dostępu miało być wniesienie opłaty aktywacyjnej w wysokości od 200 do 300 złotych.
Prokuratura i policjanci ustalili, że w ten sposób mogło zostać oszukanych około tysiąc firm. Wysyłane z kancelarii druki
przypominały pisma sądowe. Pojawiła się w nich również informacja, że brak wniesienia opłaty będzie skutkował brakiem dostępu
do elektronicznego odpisu KRS.
Wszystkie osoby, które otrzymały takie postanowienia lub wezwania do zapłaty, proszone są o zgłaszanie się do najbliższej
jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie. Poszukujemy zarówno pokrzywdzonych, którzy dokonali takiej wpłaty
oraz takich, którzy nie wpłacili pieniędzy. Do komendy należy zgłosić się z oryginałem otrzymanego postanowienia lub wezwania
do zapłaty, a także w przypadku dokonania wpłaty – z potwierdzeniem wykonania przelewu. Osoby pokrzywdzone mogą kontaktować
się w tej sprawie pod numerem telefonu (22)603-11-76.
Poszukujemy sprawcy kradzieży laptopa (wizerunek w załączeniu)
Policjanci z Mokotowa poszukują sprawcy kradzieży laptopa z mieszkania na terenie dzielnicy. Jego wizerunek został zarejestrowany
przez kamery monitoringu wewnętrznego. Każdy kto rozpoznaje mężczyznę, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami Komendy
Rejonowej Policji Warszawa II.
Do zdarzenia doszło 29 września 2012 roku. Sprawca wszedł do mieszkania na terenie Mokotowa, wykorzystując nieuwagę jego
właścicieli i zabrał z jednego z pomieszczeń laptopa marki Apple MacbookPro.
Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu wewnętrznego, które zarejestrowały wizerunek sprawcy tej kradzieży. Jest
to mężczyzna w wieku około 30-35 lat, średniej budowy ciała, wzrostu ok. 170-180 cm. Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów
wyraziła zgodę na publikację jego wizerunku.
Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, proszeni są o kontakt z mokotowskimi policjantami pod numerem telefonu (22) 603-1155 lub z prowadzącym postępowanie pod numerem telefonu (22)603-14-63. Informacje można również przekazywać z pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres mokotow@policja.waw.pl
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Nowy elegancki butik dla pań – Dress Code na Ursynowie!
Wielu kobietom zadano jedno,
proste pytanie, mianowicie czy
mają jakiś ulubiony sklep,
gdzie w jednym miejscu mogłyby kupić modny żakiet, niepowtarzalny kostium, czy stylową sukienkę oraz dobrać piękną skórzaną torebkę, a wszystko oczywiście w rozsądnym stosunku jakości do ceny.
Okazało się, że większości kobiet
brakuje sklepu, który mógłby zaoferować modną odzież biznesową oraz
dodatki i tak właśnie narodził się pomysł stworzenia ursynowskiego sklepu Dress Code.
– Dress Code jest firmą rodzinną
stworzoną z myślą o pracujących kobietach, które na co dzień muszą wyglądać elegancko, profesjonalnie i z
klasą – mówi Sylwia Więch, właścicielka sklepu. – Pracując na co dzień w
korporacji obowiązuje mnie określony
rodzaj stroju, tak zwany dress code,
większość dużych firm ma w tej chwili specjalne wytyczne dotyczące ubioru swoich pracowników. Osobiście naprawdę długo szukałam sklepów, w

których mogłabym kupić ubranie do
pracy, żeby odpowiadało wytycznym
mojego pracodawcy, a jednocześnie
było oryginalne i niebanalne, coś w
czym wyglądałabym i czuła się doskonale. Do tej pory nie znalazłam takiego sklepu, dlatego więc postanowiłam
sama go stworzyć – opowiada.
I faktycznie wygląda na to, że cel
został osiągnięty. Po wejściu do sklepu w oczy od razu rzuca się szeroki
wybór bardzo eleganckiego asortymentu. Nie ma absolutnie żadnego
problemu, aby wybrać gustowny kostium czy garsonkę, albo co dobrać
do koszuli, spodnie czy może spódnicę, a do tego bez problemu dobierzemy również torebkę. Gdyby ktoś
nie mógł się ostatecznie zdecydować,
to w podjęciu decyzji zawsze chętnie pomoże miła i fachowa obsługa.
A wszystko to w naprawdę przystępnej cenie!
– Aby upewnić się w słuszności swojego pomysłu, poświęciłam masę czasu na rozmowy z koleżankami na temat ich ulubionych sklepów oraz
miejsc, w których kompletują swoją

garderobę do pracy. Okazało się, że
większość z nich głównie biega po najpopularniejszych galeriach handlowych, gdzie ceny dajmy na to samych
żakietów są wręcz abstrakcyjnie wysokie – opowiada Sylwia Więch. – Panie
menadżer są w stanie wydać duże pieniądze na ubiór często zagranicznych
projektantów, ale ja zadaję wtedy pytanie po co, skoro „nasze Polskie” jest
równie dobre, często nawet lepsze, a
przy tym znacznie tańsze? W swojej
ofercie mamy w większości marki polskich producentów i gwarantuje, że
ich jakość nie różni się od towarów
najbardziej renomowanych zagranicznych firm – dodaje.
A cena, co tu dużo mówić, również
odgrywa znaczącą rolę, nie wszystkich stać bowiem na wydawanie kroci na ubrania, a omawiany rodzaj stroju, wspomniany dress code obejmuje
wiele różnych zawodów. Nie tylko menadżer czy biznesmen musi odpowiednio się prezentować. Eleganckie stroje obowiązują przecież również większość urzędników, pracowników kancelarii prawniczych, bankowców, oraz

w zasadzie wszędzie tam, gdzie praca
związana jest z bezpośrednią obsługą
klienta. Pomijając jednak aspekt samej pracy, każda kobieta chce przecież dobrze wyglądać i mieć w szafie
coś eleganckiego. Teraz, dzięki sklepowi Dress Code, jest to zakup na kieszeń większości kobiet.
– Nasz butik powstał z myślą o kobietach aktywnych zawodowo, mających niewiele czasu na bieganie po galeriach handlowych, ceniących jednak
funkcjonalność stylu. Nasze kolekcje
kierujemy również do kobiet, które
szukają ubioru na okazje wymagające
eleganckiej oprawy. Modele które proponujemy przeznaczone są dla pań o
różnorodnym typie sylwetki, dlatego
nawet najbardziej wymagająca klientka znajdzie coś dla siebie – rekomenduje sklep właścicielka. – „Tworzenie”
sklepu jest cały czas w toku, gdyż dalej kreować go będą same klientki. To
właśnie je chcemy pytać o asortyment,
godziny otwarcia itp. Mamy przygotowaną ankietę, o której wypełnienie będziemy prosili każdą klientkę naszego
sklepu – kończy Sylwia Więch, jedno-

cześnie gorąco zachęcając do odwiedzin Dress Code.
Warto też nadmienić, że obecnie
trwa specjalna promocja, dzięki której
każda klientka otrzyma 15% zniżki na
powitanie. Wystarczy wydrukować
specjalny kupon ze strony internetowej
www.dresscode-warszawa.pl, aby cieszyć się rabatem. Promocja potrwa do
końca października, warto więc z niej
skorzystać i czym prędzej odwiedzić
sklep Dress Code.

ul. Nugat 9 lok. U10
02-7
776 Warszawa
tel. 600 418 108
pon.-p
pt.: 11-1
19
sob.: 10-1
14
www.dresscode-w
warszawa.pl

Teatr Żydowski istnieje od 1950 roku, od 1970 działa w budynku przy pl. Grzybowskim

Ach jak przyjemnie kołysać się... w teatrze

Październik jest najbardziej „barwnym” miesiącem w roku ze względu na
piękną kolorystykę drzew,
krzewów i wszelakiej roślinności. Kojarzy jest także z jesienią, a ta ze spokojem, wspomnieniami i wyciszeniem – nastraja nostalgicznie. Można zatem
wybrać się do kina, na
koncert czy do teatru.
Skoro o teatrze mowa, warto
postawić na sprawdzoną markę
jaką jest Teatr Żydowski w Warszawie, proponujący zarówno
spektakle poważne „z przesłaniem”, jak też wesołe „z humorem”. Na takie właśnie chcielibyśmy Państwa zaprosić w weekendowe wieczory, bo jeśli przy
okazji zabawy można się czegoś
nauczyć – cóż chcieć więcej...
Zwrot „Żyć nie umierać” był
używany w piosenkach takich
zespołów jak Republika lub
Morwa. Można go znaleźć w

książkach, filmach, ale za każdym razem w innym kontekście.
Tym razem Teatr Żydowski postanowił w spektaklu „Żyć nie
umierać” pokazać życie z poczuciem humoru, w którym cieszyć
się można każdym nadchodzącym dniem.
Nietypowe przedstawienie łączące takie gatunki jak rewia,
musical, komedia, a to wszystko
połączone w doskonałą całość.
Barwne kostiumy – panie w
pięknych sukniach, panowie w
garniturach lub frakach. Wesołe
piosenki przeplatane smutnymi
pieśniami o problemach zwykłych ludzi. Skecze i dowcipy
przesycone warszawskim i żydowskim humorem. To jeszcze
bardziej uwiarygodnia formę
spektaklu, pokazującą życie ludzi lat dwudziestych, zarówno
tych biednych jak i bogaczy.
Niesamowitą atmosferę pozwalającą poczuć się, przeniesionym w czasie, powoduje sce-

nografia Ewy Łanieckiej. Drewniane stoliki rozstawione na scenie, w powietrzu unoszący się
zapach perfum i cygar, widok
starej restauracji „Sielanka” na
przedmieściach Warszawy.
Wszystko oprawione muzyką na
żywo i piosenkami, które wszyscy znają. Na pewno niejedna
osoba chętnie będzie nucić je razem z aktorami. Zwłaszcza, że
na koniec reżyser przygotował
dla wszystkich widzów niespodziankę. Oglądając spektakl aż
trudno uwierzyć, że pomimo
upływu lat, wciąż odnajdujemy
w nim aktualne problemy relacji
damsko-męskich.
W rolę konferansjera wcielił
się sam reżyser Szymon Szurmiej, który obdarzony niesamowitym poczuciem humoru i dystansem do samego siebie, bez
problemu nawiązuje kontakt z
widzem. Jest to postać, która
nadaje charakter całemu spektaklowi. W przedstawieniu usłyszymy teksty takich świetnych
autorów jak: Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jerzy Jurandot,
Zdzisław Gozdawa i Wacław
Stępień. „Pół żartem pół serio”
natomiast to spektakl kabaretowy na miarę czasów. Śpiew,
dowcip, muzyka na żywo ukazujące życie w przedwojennej
Warszawie. Prezentowane we
wspaniałym wykonaniu aktorów Teatru Żydowskiego oraz
reżysera we własnej osobie.
Osiemdziesięciodziewięcioletni
Szymon Szurmiej z charakterystyczną dla swojej osoby satyrą
i dowcipem prowadzi widza,
niezależnie od jego wieku we
wspaniały świat zabawy i kabaretu. Piękne stroje, szlagiery rewiowe i estradowe z czasów

przedwojennej Warszawy sprawiają, że Teatr to nie tylko kultura, ale staje się przyjemnością
i rozrywką. Pozwala zapomnieć
o codziennych problemach, zatrzymać się na chwilę, pomyśleć
i pomarzyć o balach z tamtego
okresu.
Jak możemy przeczytać w opisie jest to perfekcyjnie przygotowane przedstawienie. Teksty
piosenek i skeczy oparte są na
utworach najwybitniejszych mistrzów Juliana Tuwima, Jerzego Petersburskiego czy Henryka Warsa. Jest to udana próba
zwrócenia uwagi na urok i czar
kultury żydowskiej, która przecież tak bardzo łączy się z kulturą polską. Spektakl podzielony
jest na dwa akty: jeden to gabinet lekarski, drugi natomiast to
kasyno. Miejsce przepełnione zapachem drogich cygar i alkoholu. Panie ubrane w przepiękne
suknie. Czuć atmosferę rozluźnienia i zabawy. Spektakl, na

którym bawić się będą osoby w
każdym wieku.
Teatr działa na nas jak balsam
– łagodzi nastroje i poprawia humor. Nie rozwiązuje naszych problemów, ale sprawia, że jest nam

łatwiej i przyjemniej, bowiem „teatr jest w dużej mierze po prostu
terapią grupową z udziałem publiczności” jak pisał Jonathan
Carroll. Warto więc z tej terapii
M i l a n d e Va l d e n
skorzystać.

Terminy spektaklu „Żyć nie umierać”:
12 października godz. 19:00
13 października godz. 19:00
14 października godz. 18:00
Terminy spektaklu „Pół żartem pół serio”:
26 października godz. 19:00
27 października godz. 19:00
28 października godz. 18:00
Rezerwacja biletów:
tel.: 22 850-64-50/51 oraz 22 526-20-34/49
e-mail: bow@teatr-zydowski.art.pl
Kasa Teatru
Godziny otwarcia:
poniedziałek- piątek: 11:00-14:00 oraz 15:00-18:00
sobota: 12:30-19:00
niedziela: 14:30-18:00
tel.: 22 850-56-56
www.teatr-zzydowski.art.pl
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Zapraszam na kolejny tydzień IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga, odbywającego się pod Honorowym
Patronatem Ministra Kultury, Prezydenta Warszawy i Rodziny Foggów (28.09 – 29.10).

Niedziela, 14 października, godz. 12 – Manewry miłosne, komedia muzyczna z udziałem
Aleksandra Żabczyńskiego i Toli Mankiewiczówny, reż. Jan Nowina-Przybylski, Konrad Tom
(1936)
godz. 14 – Co mój mąż robi w nocy, komedia
Dodatkowe informacje na stronie www.spo- muzyczna z udziałem Toli Mankiewiczówny,
tkaniazpiosenka.org i stronie Festiwalu Piosen- reż. Michał Waszyński (1934)
ki Retro na Facebooku.
Wojciech Dąbrowski, dyr. art. OFPR
Wtorek, 16 października, godz. 19.30
Teatr Kamienica (al. Solidarności 93)
Trwa IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro
Piękne panie i panowie – widowisko kabareim. Mieczysława Fogga
towe (100 lat kabaretu polskiego)
W TYM TYGODNIU:
Sobota, 13 października, godz. 19.30
Środa, 17 października, godz. 15-20
Teatr Kamienica (al. Solidarności 93)
Pub Bolek (Pole Mokotowskie, al. NiepodległoTango Notturno – spektakl muzyczny oparty ści 211)
na biografii Poli Negri.
Prywatka w stylu retro (muzyka lat 20. i 30.)
Reżyseria: Barbara Sass. W roli Poli Negri Ju- – prowadzenie DJ Wika (Złoty Liść Retro 2012),
styna Sieńczyłło (Złoty Liść Retro’2012).
mile widziane stroje z lat 20. i 30.
Sobota, 13 października, godz. 17
Dom Spotkań z Historią (ul. Karowa 20)
Czwartek, 18 października, godz. 18
Teatr Kamienica (al. Solidarności 93)
Spotkanie z Ireną Santor (Złoty Liść Retro’2007) z udziałem varsavianisty WłodzimieFinał Konkursu Wokalnego – z gościnnym wyrza Pessela i Amadeusza Szklarza-Hebrowskie- stępem laureatów Złotego Liścia Retro’2012: zego (Instytut Kultury Polskiej)
społu VOICE BAND (promocja płyty W siódWarszawski weekend w stylu retro w Starym mym niebie), Anny Marii Adamiak, Joanny Hort
kinie
i Dawida Ludkiewicza oraz laureatów Grand
Sobota, 13 października, godz. 14 – Każdemu Prix poprzednich Festiwali: Jana Traczyka
wolno kochać, komedia muzyczna reż. Mieczy- (2009), Marty Paszkowskiej (2010) i Magdalesław Krawicz, Janusz Warnecki (1933)
ny Skawińskiej (2011)

Dla mieszkańców Ursynowa

Już wkrótce, już niedługo, bo 20 października przy zbiegu ulic Kiedacza i Ciszewskiego
odbędzie się impreza zatytułowana „I love Ursynów I love Wzgórze Słowików”. Będzie to parada
radości, przyjaźni oraz barw i muzyki życia, niezwykłe wydarzenie na Ursynowie i w Warszawie.
Organizatorzy imprezy „Wzgórze Słowików” i agencja Play-UP zaplanowali wiele atrakcji zarówno
przed, jak i po paradzie, że wspomnę o prezentacji monster truck’ów oraz luksusowych
samochodów oraz pokaz sztucznych ogni. Swój udział w paradzie zapowiedzieli: Rycerze
Królewskiego Miasta Sandomierz, drużyna futbolu amerykańskiego Warsaw Eagles, liczni artyści
oraz orkiestra paradna. Początek parady o godzinie 11.
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Frekwencja i zachwyt publiczności zadziwiły nawet organizatorów Festiwalu

Półmetek koncertów kameralnych

W miniona niedzielę odbył się trzeci z
sześciu koncertów, które Dzielnica Ursynów, z inicjatywy burmistrza Piotra
Guziała organizuje w ramach Ursynowskiego Festiwalu Muzyki Organowej i
Kameralnej.
W kolejne niedzielne wieczory, od 23 września
do 28 października, w ursynowskich kościołach
można posłuchać dzieł słynnych kompozytorów
w interpretacji wybitnych muzyków – kameralistów i solistów.
Festiwal zainaugurowano w kościele p.w. bł.
Władysława z Gielniowa występem muzyków
sekstetu smyczkowego Camerata Vistula i Anny
Wróbel grającej partie solowe na wiolonczeli,
którzy swoimi interpretacjami zachwycili ursynowską publiczność (koncert zakończyła owacja
na stojąco).
Podczas drugiego koncertu, który odbył się w
wypełnionym do ostatniego miejsca kościele p.w.
bł. Edmunda Bojanowskiego techniczną brawu-

rą i mistrzowskim interpretacjami porwał słuchaczy jeden z najsłynniejszych polskich skrzypków Konstanty Andrzej Kulka.
Natomiast w kościele p.w. św. Katarzyny festiwalową publiczność oczarowali wyczuciem stylu i techniczna biegłością kameraliści – Liliana

Stawarz grająca na klawesynie i fagocista Leszek Wachnik.
Na szczególne uznanie zasłużyli koncertujący
podczas festiwalowych wieczorów wybitni wirtuozi organów: Ireneusz wyrwa, Bogdan Narloch i Witold Zalewski, którzy w pełni wykorzystując możliwości drzemiące w instrumentach ursynowskich świątyń stanowili godny kontrapunkt dla występujących wraz z nimi kameralistów.
Za nami połowa Ursynowskiego Festiwalu
Muzyki Kameralnej i Organowej, który już teraz okazał jedną z najciekawszych, jesiennych
propozycji kulturalnych, przygotowanych dla
mieszkańców przez Urząd Dzielnicy Ursynów.
Kolejne koncerty zapowiadają się równie ciekawie. Na najbliższym, który odbędzie się 14
października o godzinie 16.00 w kościele p.w.
Wniebowstąpienia Pańskiego wystąpią uznani
wirtuozi Tytus Wojnowicz i Jan Bokszczanin.
DeS

Krystyna Wysocka-Kochan, laureatka odznaczenia Zasłużony dla Warszawy

Dereń z Imielina na Festiwalu Retro

Flet kontra bas – zagadki dla dzieci...
Dzieci, które wraz z rodzicami czy opiekunami
przyszły w minioną niedzielę do Domu Sztuki
SMB „Jary” na koncert z
cyklu „Tam, gdzie gra muzyka”, od razu rozszyfrowały jego zmyślny tytuł,
który kryje w sobie nazwę
jednego z prezentowanych
na koncercie instrumentów – kontrabasu.
Ale właśnie o to chodzi w tych
koncertach: żeby było trochę zabawy i trochę wiedzy.
Mogłoby się wydawać, że flet
i kontrabas to instrumenty z
dwóch tak różnych światów muzycznych, iż nie zechcą z sobą
współbrzmieć. Nic podobnego
– w Domu Sztuki zestroiły się
pięknie, zwłaszcza, że „wszystko
zostało w rodzinie”: przy kontrabasie stanął Michał Woźniak,
a jako flecistka zaprezentowała

się jego córka Hania, uczennica
szkoły muzycznej im. Grażyny
Bacewicz w Warszawie.
„Gucio” i „Duduś”, czyli Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski, nie tylko prowadzili

koncert, dużo przy tym mówiąc
o kontrabasie i flecie, ale również akompaniowali wymienionym wykonawcom na gitarach,
Fletni Pana i zabawnych instrumentach dętych, które Mariusz

Puchłowski zrobił sobie domowym sposobem.
W wykonaniu tego zespołu,
grającego w różnych konfiguracjach (w pełnym składzie, w duetach, solo) usłyszeliśmy bardzo
miłe wykonania tradycyjnych
melodii argentyńskich, bułgarskich, polskich, rosyjskich i węgierskich. Jednak największą
frajdę sprawiła małym słuchaczom dwukrotna sposobność
wejścia na scenę i grania na perkusyjnych „przeszkadzajkach”.
Czyż można wyobrazić sobie fajniejszy sposób wyrobienia w
dzieciach słuchu, poczucia rytmu, umiejętności zespołowego
grania oraz oswojenia się ze sceną? Koncert „Flet kontra bas” –
sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
dzięki czemu wstęp był bezpłatny – spełnił więc swoją edukacyjABU
ną rolę.

– Po pierwsze gratuluję! I bardzo
się cieszę, że to odznaczenie otrzymałaś z okazji IX Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Retro i że twoja
10-lletnia praca artystyczna z zespołem Dereń została dostrzeżona i należycie doceniona.
– Ja też się cieszę. I dziękuję całemu zespołowi, bo to on jest współtwórcą mojego sukcesu. A jako ursynowianka mam satysfakcję, że naszą działalnością możemy przysporzyć Ursynowowi nieco splendoru.
– Jak to się stało, że Ty, utalentowana absolwentka warszawskiej
Akademii Muzycznej, śpiewaczka
operowa, mająca na swoim koncie
liczne sukcesy wokalne i poważny
repertuar operowy, że wymienię
tylko wielkie role w Teatrze Wielkim
z partią Halki na czele, którą powierzyła ci Maria Fołtyn, sama będąca
legendarną odtwórczynią tej roli,
współpracę z Wiedeńską Operą Kameralną, tournée po Japonii, Chinach i Korei, nie licząc współpracy z
Centralnym Zespołem Wojska Polskiego i koncertów w filharmoniach
w całym kraju, założyła i prowadzi
osiedlowy amatorski zespół artystyczny?
– Zawsze, już jako dziewczynka,
chciałam zostać śpiewaczką. Od
dziecka kształciłam się w szkole muzycznej, jestem wykwalifikowaną
skrzypaczką, odbyłam studia wokalne. Ale mam też żyłkę pedagogiczną. Zaczęłam pomagać młodszym kolegom w teatrze, zajęłam
się udzielaniem lekcji i rozwiązywaniem problemów z emisją głosu,
a potem pomyślałam, że warto pomóc tym młodym ludziom, aby mogli naukę zastosować w praktyce,
żeby mieli od razu możliwość
sprawdzenia efektów swej pracy i

zaprezentowania swoich umiejęt- walu Piosenki Retro, który odbył się
ności na scenie. Zamieszkałam na w Krakowie w listopadzie 2004 roUrsynowie. I tu na Imielinie, w klu- ku. Zespół już wtedy miał w dorobbiku obok domu, razem ze swoim ku dwa spektakle muzyczne Pomężem, Pawłem Kochankiewiczem, wróćmy jak za dawnych lat i KażdeFOTO LECH KOWALSKI

artystą estradowym, wykształconym w Pradze, występującym kiedyś w Podwieczorku przy Mikrofonie, założyłam swój zespół Dereń.
– Zespół działa przy Dereniowej,
stąd nazwa. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Pamiętam, że byliście ozdobą I Ogólnopolskiego Festi-

mu wolno kochać, oparte na przedwojennym repertuarze. Ty sama z
Pawłem zdobyliście w duecie I nagrodę w konkursie wokalnym w kategorii profesjonalistów. W konkursach wokalnych Festiwalu Retro
przez kilka lat laury zbierali soliści
waszego zespołu: Jerzy Sznajder,

Tadeusz Pyrkowski, Ewa Thomas,
Maria Górska, Joanna i Kazimiera
Smólskie, Czesław Mrozowski (nagroda publiczności 2005), Witold
Nożyński i rok temu Barbara Kucińska. Tylko pogratulować talentów,
a Tobie dobrej ręki! Skąd taki wybór
repertuaru?
– Lubię piosenki tamtego okresu
od najmłodszych lat. Kojarzą mi się z
piękną epoką, są melodyjne, wartościowe muzycznie i literacko. Dają
wykonawcom olbrzymie pole do popisu, stwarzają duże możliwości interpretacyjne, rozwijają wyobraźnię,
działają na emocje, podobają się publiczności. Członkowie naszego zespołu są znakomici, rozwijają się wokalnie i aktorsko. Praca w zespole
daje dużo satysfakcji i zadowolenia.
– Z podziwem obserwuję wasz
rozwój. Stale poszerzacie swój repertuar, sięgacie po nowe formy,
rozbudowujecie widowiskową stronę swoich projektów, doskonalicie
swój warsztat.
– Mamy już w repertuarze poważniejsze utwory operowe, operetkowe i musicalowe, organizujemy
programy okolicznościowe, chodzi
o to, by zespół stale się rozwijał. Ale
z okazji 10-lecia wystąpiliśmy z naszym ulubionym programem, złożonym z utworów 20-lecia międzywojennego. Do zespołu wciąż dołączają nowi utalentowani wykonawcy.
Rozbudowaliśmy zespół muzyczny.
Do naszego wypróbowanego pianisty Franka Jasionowskiego, z którym współpracujemy od początku,
dołączyli inni muzycy: Eugeniusz
Strociak, Wołodyn Gniezdilov. Marzymy o tym, żeby nagrać płytę.
– Życzę spełnienia marzeń i wielu dalszych sukcesów!
R o z m a w i a ł Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

Seniorzy z Ursynowa byli w Kozłówce
Wyrazem troski ursynowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” o seniorów
była jednodniowa wycieczka
osób, które uczęszczają do
znajdującego się w jej gestii
Klubu Seniora (filii Domu
Sztuki) do Kozłówki.
Uczestnicy mieli pogodę jak na
zamówienie: świeciło słońce, było
ciepło, ale nie upalnie.
Cel wycieczki został wybrany bezbłędnie. W Kozłówce bowiem
wszystko, co nadaje się do zwiedzania, jest usytuowane jedno obok drugiego: okazały pałac i Muzeum Zamoyskich, wozownia oraz kultowe
już Muzeum Socrealizmu. Toteż nawet najstarsze osoby nie narzekały
na konieczność pokonywania piechotą zbyt dużych przestrzeni, a spacery po przepięknym, ogrodowo-parkowym otoczeniu pałacowego muzeum wszystkim wycieczkowiczom
B UA
sprawiły przyjemność.

10

Redaktor Naczelny Tygodnika PASSA Pan Maciej Petruczenko
Na podstawie art. 31 ustawy
z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 –
ze zm.), wnoszę o zamieszczenie w ustawowym terminie następującego sprostowania do artykułu p. Tadeusza Porębskiego
pt „Osiem telefonów komórkowych pana prezesa Stępnia”, zamieszczonego w numerze 38
(628) z dnia 27.09.2012 r.
1. Andrzej Stępień nie został
oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa SM „Przy Metrze” latem 2005 r., a w październiku 2005 r. Nie polega na prawdzie także stwierdzenie, iż korzystał on z ośmiu telefonów komórkowych, podczas gdy w rzeczywistości użytkował dwa takie telefony.

upadłością, przy czym nie jest
prawdą, że z tego tytułu do Spółdzielni nie wpłynęła nawet złotówka, gdyż wszystkie środki
uzyskane ze zbycia nieruchomości zasiliły aktywa Spółdzielni,
a następnie zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec
firmy Nadbud.
5. Nie znajduje potwierdzenia stwierdzenie, że nie jest
znana kwota kosztów komorniczych związanych z prowadzona egzekucją, gdyż są one
dokładnie wskazane w posiadanych przez Spółdzielnię komorniczych dokumentach rozliczeniowych i odpowiadają
ogólnie stosowanym kosztom
z tego tytułu.

6. Wyjaśniamy, że wiosenne
zebrania grup członkowskich,
na których wybrani zostali
przedstawiciele, zostały w większości – poza jednym – zaskarżone przez jej członków do sądów
ze względu na liczne nieprawidłowości, w tym przede wszystkim zarzuty naruszenia tajności
3. Roszczenia firmy Nadbud głosowań.
obejmowały kwotę ponad 30
mln zł, a nie 12,7 mln zł i dopie7. To nie Prezes A. Stępień
ro w wyniku skomplikowanego kwestionował legalność uchwał
procesu sądowego, po pięciu wy- Zebrania Przedstawicieli, a
rokach, Spółdzielni udało się członkowie Spółdzielni.
ograniczyć te roszczenia o ponad 65%. Oznacza to, że firma
8. Nie polega na prawdzie
Nadbud wygrała proces tylko w stwierdzenie, iż Zarząd Spół35%. Pełnomocnicy prawni dzielni utrudniał przebieg WalSpółdzielni prowadzący ten pro- nego Zgromadzenia przez wyces zapobiegli wręcz ewentual- łączenie nagłośnienia, natomiast
nej groźbie upadłości Spółdziel- faktem jest, że w trakcie tego zeni, biorąc pod uwagę pierwotną brania, grupa pozostających w
wartość przedmiotu sporu w tej opozycji do Zarządu osób wyrysprawie.
wała i przecięła kable z urządzeń
nagłaśniających i innego sprzętu
4. Zbycie dwóch nieruchomo- służącego do obsługi tego zgrości uchroniło Spółdzielnię przed madzenia.
2. Konflikt z firmą Nadbud sp.
z o.o. nie powstał w czasie 5 lat
pełnienia funkcji prezesa przez
A. Stępnia, a w roku 2000, czyli
pięć lat przed powierzeniem mu
obowiązków prezesa zarządu tej
Spółdzielni.

9. Nie znajduje potwierdzenia w faktach stwierdzenie, iż:
„Stępień i jego poplecznicy”
przegrali głosowania. Głosowania w części nieformalnej, przed
wydaniem wszystkich mandatów jego uczestnikom, jako niezgodne z prawnymi wymogami, nie miały waloru ważności.
Po wydaniu mandatów wszystkim przybyłym uczestnikom,
przegłosowane zostały przez
ponad 200 obecnych uczestników zgromadzenia wszystkie
projekty uchwał przewidziane
w porządku obrad podanym w
ustawowym czasie wszystkim
członkom Spółdzielni. Dotyczyły one m.in. unieważnienia
uchwał Zebrania Przedstawicieli z czerwca 2012 r. oraz
przyjęcia zmian do statutu.
Uchwały te zostały zgłoszone
do KRS, który ich rejestrację zawiesił do czasu rozstrzygnięcia
dokonanych w dniu 6 sierpnia
b.r., nieprawomocnych nadal,
zmian w składzie personalnym
organów statutowych SM „Przy
Metrze”.

o wpisie nowych władz SM „Przy
Metrze”, gdyż postanowienie w
tej sprawie podjął referendarz
sądowy już w dniu 17.08.2012 r.,
zawieszając wówczas postępowanie rejestrowe, a zmiana tej
decyzji i dokonanie zmiany wpisu odbyła się wskutek interwencji grupy osób, co jest obecnie
przedmiotem odrębnych badań
uprawnionych organów państwowych.

13. Nie jest prawdą, że do
czasu dokonanej zmiany wpisu
w KRS funkcjonowała w Spółdzielni „dwuwładza”, a wręcz
przeciwnie, funkcjonuje ona
dopiero od nieprawomocnej
zmiany tego wpisu. Wszelkie
pisma sądowe, są obecnie kierowane do: „SM „Przy Metrze”,
reprezentowanej przez M. Sikorę-Antkowiak i W. Cieślaka”
oraz do „SM „Przy Metrze” reprezentowanej przez A. Stępnia i E. Bartman”. Dokumentny
te są do wglądu w aktach rejestrowych Spółdzielni w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydziale Gospodar10. Zwołanie Walnego Zgro- czym KRS.
madzenia odbyło się w zgodzie
z obowiązującym stanem praw14. Umowa o pracę z A. Stępnym, przy czym statut przewi- niem nigdy nie zaginęła i znajduduje w strukturze SM „Przy Me- je się w jego aktach osobowych
trze” Walne Zgromadzenie, któ- w Spółdzielni.
re może być zastąpione Zebraniem Przedstawicieli.
15. Wszystkie przetargi w
Spółdzielni odbywały się na pod11. Koszt wynajęcia sali na od- stawie obowiązujących w niej rebycie Walnego Zgromadzenia gulacji prawnych, a jedną z podwraz z nagłośnieniem nie opie- stawowych przesłanek przy ich
wał na 2 tys. zł, gdyż była to kwo- rozstrzyganiu była – obok najta znacząco wyższa, a stosowna niższej ceny – także solidność
dokumentacja finansowa jest w wykonawcy.
posiadaniu Spółdzielni.
16. Podniesiona w artykule
12. Nie odpowiada prawdzie, sprawa dot. kwoty 13 mln zł z
iż KRS opóźniał wydanie decyzji funduszu remontowego była

przedmiotem długotrwałego
śledztwa prowadzonego przez
Prokuraturę Rejonową Warszawa Mokotów, z doniesienia
m.in. osób sprawujących obecnie funkcje w organach Spółdzielni. Zostało ono prawomocnie umorzone z powodu nie
stwierdzenia jakiegokolwiek
przestępstwa (sygn. akt l
Ds.267/12/IV).

(blisko 80% wygrywanych
spraw sądowych), Spółdzielnię
obciążały dotąd znacznie mniejsze zobowiązania dochodzone
sądownie.

20. Wbrew stwierdzeniu Autora publikacji, Spółdzielnia zawsze preferowała dotychczas zawieranie ugód w pojawiających
się sporach i większość z nich
kończyła się ich zawieraniem w
17. Nie znajduje uzasadnie- różnej formie.
nia zarzut, jakoby wskutek ponad 200 prowadzonych spraw
21. Nie znajduje uzasadniesądowych Spółdzielni ponosiła nia zarzut o nieuzasadnionej,
„ogromne koszty”, gdyż więk- ogromnej rozbieżności w cenach
szość tych postępowań dotyczy wynajmowanych lokali, gdyż zoroszczeń Spółdzielni, a nie jej stały one przyjęte uchwałą Rady
zobowiązań.
Nadzorczej i uzależnione są od
standardu i przeznaczenia loka18. Nie odpowiada prawdzi- lu (niższe ceny ustalono dla powemu stanowi rzeczy podana zbawionych okien lokali gospokwota wydatków Spółdzielni na darczych w piwnicach, a inne
obsługę prawną, gdyż jest ona dla pełnowartościowych, niezaznacznie zawyżona, przy czym leżnych lokali użytkowych). Takwręcz insynuacją jest wskazana że nieprawdziwą i zaniżoną o
w przedmiotowej publikacji połowę kwotę podano do lokalu
kwota rzekomego wynagrodze- wynajmowanego przez zastępcę
nia „inkasowanego” przez Kan- prezesa zarządu. Lokal ten wycelarię Prawniczą „Rada”, która najmowany jest na takich saangażowała do szeroko rozu- mych zasadach, jak wszystkie inmianej obsługi prawnej Spół- ne w Spółdzielni. Podobnie nie
dzielni dwóch samodzielnych, odpowiadają rzeczywistemu staze wszelkimi uprawnieniami nowi faktycznemu podane kwoprawników otrzymujących po ty zadłużeń za garaże.
6400 zł miesięcznie. Odpowiadało ono wynagrodzeniu pozoSprostowania wymaga fakt
stałych prawników w tej Spół- zamieszczenia w przedmiotodzielni.
wym artykule dwóch fotografii
nie pozostających w żadnym
19. Nie mają potwierdzenia związku z SM „Przy Metrze” i
zarzuty o przegrywanych ostat- jej zasobami. Fotografie te
nio procesach wskutek bliżej nie- przedstawiają bowiem stan zuznanych zaniedbań i wyrokach pełnie innej posesji, należącej
zasądzających z tego powodu do właściciela nie mającego
wysokie odszkodowania od żadnych związków z naszą
Spółdzielni. Wręcz odwrotnie, Spółdzielnią.
Z poważaniem
dzięki wysokiej skuteczności doAndrzej Stępień
tychczasowej obsługi prawnej
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Jak długo jeszcze janosikowe?
Od blisko trzech lat, media
donoszą o kolejnych odsłonach boju o reformę janosikowego – podatku, który
pozornie bogatsze samorządy płacą na rzecz statystycznie biedniejszych.
Motorem akcji Stop Janosikowe nie jest, jakby się mogło wydawać polityk, czy samorządowiec, a zwykły obywatel, lokalny przedsiębiorca z Pragi Północ
– Rafał Szczepański.
Działając w sposób konsekwentny wskazał pod koniec
2009 r. na wady prawne ustawy
regulującej sposób wyliczania i
redystrybucji janosikowego. Ten
niesprawiedliwy podatek kosztuje Warszawę blisko miliard złotych rocznie, a Mazowsze po jego zapłaceniu z pierwszego miejsca spośród województw pod
względem dochodów spada na
ostatnie.
Przygotowana na zlecenie
Szczepańskiego opinia prawna
opracowana przez konstytucjonalistę z Uniwersytetu Warszawskiego stała się podstawą wystąpienia przez Radę Warszawy do
Trybunału Konstytucyjnego o
stwierdzenie niezgodności ustawy o janosikowym z Konstytucją. Równolegle Szczepański
wraz Towarzystwem Przyjaciół
Warszawy rozpoczął walkę o
zmianę dotychczasowych, niesprawiedliwych i zabójczych dla

budżetów m.in. Warszawy i Ma- go akcja przekształca się w ogólnopolski ruch poparcia, do którezowsza przepisów.
go dołączają organizacje społeczBierność polityków
ne, władze i mieszkańcy wielu
W połowie 2010 r. rozpoczyna gmin i powiatów z całego kraju..
się zbiórka podpisów pod apeUdaje się zebrać blisko 160
lem do ministra finansów, traf tys. podpisów. Media informują
chciał, będącego jednocześnie o sukcesie inicjatywy obywatelposłem z Warszawy, o podjęcie skiej. Jesienne wybory parladziałań naprawczych. Mimo zło- mentarne sprawiają, że sprawa
żenia 10 tys. podpisów pod pety- janosikowego staje się doskonacją minister nie podejmuje żad- łą trampoliną wyborczą, co stonych namacalnych działań. Spo- łeczni działacze PO skrupulatłecznicy nie składają broni i w nie wykorzystali. Na zdjęciach
obliczu całkowicie biernej posta- w mediach kandydaci na posłów
wy polityków sami przygotowu- z list PO tłoczyli się wokół iniją projekt ustawy o zmianie spo- cjatorów akcji, by ogrzać się w
sobu naliczania janosikowego. ciepełku słusznej i medialnej iniPrezydent Hanna Gronkie- cjatywy obywatelskiej.
wicz- Waltz, będąca jednocześnie
Posłowie z Warszawy?
wiceprzewodniczącą PO i polityReforma janosikowego to walcy tej partii poza medialnym popieraniem działań społeczników ka o miliony złotych dla Warszanie robią nic w sprawie wprowa- wy i Mazowsza, bez których miadzenia pod obrady Sejmu stosow- stu i regionowi grozi załamanie
nego projektu ustawy, mimo że finansów samorządowych. Wydo takiej inicjatywy wystarczy 15 dawać by się mogło, że gdy z jedposłów, czyli mniej niż ma PO nej partii, której wiceprzewodniparlamentarzystów w okręgu czącą jest prezydent stolicy, są takwarszawskim i podwarszawskim. że posłowie z Warszawy: premier
i przewodniczący Donald Tusk,
Projekt obywatelski
minister finansów Wincent RoW maju 2011 r. powstaje ko- stowski, wiceprzewodnicząca klumitet inicjatywy ustawodawczej, bu parlamentarnego i szefowa tej
który rozpoczyna zbiórkę 100 tys. partii w Warszawie Małgorzata
podpisów celem wniesienia pod Kidawa-Błońska, a zainteresowaobrady Sejmu obywatelskiego ny pomocą powinien być także
projektu ustawy. Janosikowe ob- szef klubu parlamentarnego Rafał
ciąża nie tylko Warszawę, dlate- Grupiński, którego małżonka jest

przewodniczącą Rady Warszawy,
nie ma możliwości fiaska projektu, który działacze PO tak ochoczo
przed kamerami i na ulotkach wyborczych popierali. A jednak…
Mija rok od wyborów parlamentarnych. W Sejmie odbyło
się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy. Dzięki
determinacji społeczników projekt ustawy trafił pod obrady komisji sejmowych. I na tym zakończył bieg. Podczas połączonego posiedzenia komisji samorządu terytorialnego i finansów
publicznych, na wniosek posłów
PO negatywnie zaopiniowano
obywatelski projekt.

Stop obłudzie!
Decyzją władz Platformy, nomen omen Obywatelskiej, projekt nie trafi w przewidywalnej
przyszłości pod obrady Sejmu.
Przyczyną jest wewnętrzna walka pomiędzy frakcjami wewnątrz
PO. Żadna z grup nie chce sukcesu konkurentów. Sprawa Warszawy została więc poświęcona
na ołtarzu dobrego samopoczucia kierownictwa partii, a prezydent Warszawy milcząc publicznie w tej sprawie wydaje się
przedkładać interes partyjny nad
interes mieszkańców.
Obywatelski projekt trafił do
tzw. sejmowej zamrażarki, bowiem jego jawne odrzucenie byłoby zbyt dotkliwym policzkiem

dla tysięcy tych, którzy ten projekt poparli. Nie zmienia to faktu,
że Warszawa dalej płaci horrendalne kwoty, budżet miasta się
nie bilansuje. Inicjatorzy akcji
Stop Janosikowe wykazali się
bardzo dużą naiwnością, wierząc
w szczere intencje polityków.
Zapamiętajmy dobrze tę lekcję demokracji. Nie dajmy się
mamić, że stan finansów miasta
jest tak zły, że trzeba zamykać
szkoły, prywatyzować stołówki,

podwyższać opłaty i obcinać budżety inwestycyjne dzielnic do
poziomu najniższego w historii.
Środków finansowych brakuje,
bo kilka bardzo wpływowych
osób z jednej partii nie chce, żeby w Warszawie żyło się lepiej.
Piotr Guział
p i o t r. g u z i a l @ w p . p l
l i d e r Wa r s z a w s k i e j W s p ó l n o t y
Samorządowej, obecny burmistrz Ursynowa, w latach
19 9 8 - 2 0 1 0 r a d n y U r s y n o w a

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas: nie pozwólmy Janosikowi wciąż hulać bezkarnie
Burmistrz Ursynowa Piotr Guział niewątpliwie ma rację, a stan sprawy „janosikowego” w Sejmie oceniam jeszcze gorzej. Projekt obywatelski był rozpatrywany na Wiejskiej kilkakrotnie i trafił po blisko roku prac nie tyle do zamrażarki, co do kostnicy. Na nic się zdały liczne posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów
Publicznych, burzliwe dyskusje, wystąpienia samorządowców. Mający większość w obu komisjach posłowie koalicji rządzącej zarekomendowali Sejmowi odrzucenie projektu obywatelskiego. Co gorsza, połączone komisje zaopiniowały negatywnie również projekt posłów z komisji samorządowej, który tak samo miał na celu złagodzenie janosikowego. Pogrzebu czyli głosowania na sesji Sejmu można spodziewać się w każdej chwili.
Jak na ironię, Komisji Finansów Publicznych przewodniczy Dariusz Rosati, należący do Platformy Obywatelskiej poseł z okręgu wokółwarszawskiego. Trzeba wiedzieć, że nie tylko miasto stołeczne Warszawa, lecz również sąsiednie samorządy „wianuszka” są łupione przez Janosika. Powiaty piaseczyński i pruszkowski płacą najwyższe janosikowe wśród wszystkich powiatów ziemskich w kraju. Niektóre miasta i gminy na warszawskim obszarze metropolitalnym płacą procentowo tyle samo co Warszawa, a dotyczy to między innymi takich miast jak Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Pruszków i Milanówek, a nawet gmin wiejskich – jak choćby Lesznowola, Michałowice i Raszyn. Wyzysk budżetów tych jednostek przekłada się na zaniechanie pilnych inwestycji
w szkolnictwie, komunikacji, ochronie zdrowia i innych ważnych dziedzinach.
Nic dziwnego, że obok Rady Warszawy zasady janosikowego zaskarżył w Trybunale Konstytucyjnym również Sejmik Mazowiecki, do czego sam przykładałem rękę. Próbowaliśmy także negocjować złagodzenie tej niesprawiedliwej opłaty z rządem i Sejmem jeszcze przed powstaniem wspomnianego przez burmistrza Guziała projektu obywatelskiego. Niestety, w Ministerstwie Finansów nie znaleźliśmy
zrozumienia.
Im dłużej Janosik będzie hulać bezkarnie, tym dotkliwiej będą odczuwać skutki jego zbójnictwa mieszkańcy Warszawy i całego centralnego Mazowsza.
*Grzegorz Kostrzewa Zorbas – były dyplomata, politolog, publicysta, społecznik, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego w latach 2006-2
2010, mieszkaniec Piaseczna.
Pan Jerzy R. Bojarski napisał
niedawno tekst poświęcony
rocznicy Września 1939 r., w
którym wspominając bohaterstwo naszych żołnierzy bronił
też polityki ówczesnego rządu
RP opartej na sojuszu z Francją
i Anglią. /.../
ile nie można się nie zgodzić,
że polski żołnierz zdał egzamin celująco, to należy się zastanowić, czy równie dobrze należy ocenić polskich polityków. /.../ Nie ulega
wątpliwości, że Francja i Wielka Brytania dopuściły się wyjątkowo haniebnego tchórzostwa i straszliwej zdrady
wobec Polski zostawiając ją samą na
pastwę III Rzeszy i Związku Sowieckiego. Czy Francuzi i Brytyjczycy czują się
dzisiaj gorzej z tego powodu? Czy utrata w 1939 roku honoru, zaważyła w jakiś sposób na ich pensjach, pobieranych
rentach, przywilejach, miejscach pracy? Innymi słowy: czy zdrada alianckich rządów odbiła się negatywnie na
życiu ich obywateli?
la każdego, kto ma bodaj blade pojęcie o zachodnich krajach, odpowiedź na te pytania
jest oczywista: nie. Przeciętnemu Francuzowi czy Brytyjczykowi żyje się o wiele lepiej niż większości z nas. Mieszkaniec V Republiki zarabia średnio 4 razy
więcej niż Polak, podobnie Brytyjczyk.
Do tego dochodzą rozmaite ulgi podatkowe i ułatwienia dla rodzin, o których
polskie rodziny mogą tylko pomarzyć, a
także sprawniejsze urzędy, które w Polsce są zmorą wielu obywateli. Zainteresowanych odsyłam do raportów i badań specjalistycznych instytutów. Sam
powiem krótko: ostrożna, choć niehonorowa polityka brytyjska i francuska po-
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zwoliła ocalić ich społeczeństwa od rzezi, a miasta od zniszczenia, dzięki czemu
w znakomitej większości ocalały elity,
kultura, infrastruktura oraz niepodległość. Nie można tego powiedzieć o polskim społeczeństwie – ponieśliśmy niewyobrażalne dla przeciętnego Europejczyka straty, które do dziś wywierają
wpływ na nasze życie.
ak widać, utrata honoru nie zaszkodziła naszym dawnym sojusznikom. Ba, nawet naszym
dawnym wrogom – Niemcom – powodzi się o wiele lepiej niż nam. Do czego
zmierzam? Do tego, że skoro w 1939

J

miał, co się dzieje na arenie międzynarodowej. /.../
ałóżmy, że Autor jednak ma rację: nasz rząd doskonale rozumiał ówczesne stosunki zagraniczne i dlatego właśnie podpisał pakty o nieagresji z Niemcami oraz ZSRS
oraz sprzymierzył się z Francją i Anglią.
Skoro tak było, Polska musiała się spodziewać rychłej wojny z Niemcami. Ale
to nieprawda: dziś wiemy, że Beck potraktował Hitlera jako buńczucznego
krzykacza, na którego wystarczy tupnąć
nogą, żeby się uspokoił. Gadanie o Lebensraumie i odwecie na Francji za dyk-
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wschodniej granicy. Dlaczego zapomniano o tak wrażliwej linii, przez którą zaledwie kilkanaście lat wcześniej
przeszła horda czerwonoarmistów chcących po naszym trupie maszerować na
podbój Europy? Bo Beck, rzekomo doskonale świadomy tego, co się dzieje na
arenie międzynarodowej, wykluczył porozumienie Hitlera ze Stalinem. Zaufał
zapewnieniom sowieckiego ambasadora Szaronowa, który nie tylko obiecywał neutralność wobec ewentualnej wojny polsko-niemieckiej, ale nawet zapowiadał przysłanie z Rosji broni i zaopatrzenia. I co najważniejsze: wierzył w

Polityką nie rządzi honor...
Francuzi i Brytyjczycy nam nie pomogli,
to musieli mieć w tym interes. A skoro
oni mieli interes, żeby nas zdradzić, to
my mieliśmy interes, żeby nie opierać
naszego bezpieczeństwa na obietnicach
i gwarancjach Paryża i Londynu.
iestety, postąpiliśmy dokładnie odwrotnie, wbrew naszym interesom. Zawierzyliśmy zagranicznym dyplomatom los naszego kraju, zapominając, że pomogą
oni nam tylko wtedy, jeśli będzie im
się to opłacać. Honor i moralność nie
miały dla nich najmniejszego znaczenia. Trudno więc przyznać rację p. Bojarskiemu, że pakty sojusznicze z Wielką Brytanią i Francją były z pewnością
najlepszymi paktami militarnymi, jakie
wtedy można było zawrzeć. Nie można też się zgodzić z Autorem, kiedy
twierdzi on, że rząd polski miał pełną
świadomość sytuacji i doskonale rozu-
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tat wersalski uważał za mrzonki. Pewny poparcia III Republiki i neutralności
Związku Sowieckiego, postanowił ku
uciesze naszego narodu postawić się
Niemcom. Wygłaszając słynne przemówienie w maju 1939, w którym kategorycznie odrzucił postulaty Berlina, wychodził z założenia, że Hitler odzyska
umiar myślenia i postępowania, kiedy
napotka na zdecydowaną postawę, co
mu się dotychczas nie zdarzyło.
dźmy dalej: nawet całkowity laik
w sprawach wojskowości może
się domyśleć, że kiedy idzie wojna,
trzeba się na nią przygotować. Nasz
rząd, rzekomo spodziewając się bliskiej
wojny z Niemcami, owszem, modernizację przestarzałego Wojska Polskiego
zaplanował, ale… na lata 1939-1942.
Co więcej, sztab przygotowując plany
obrony przed agresją III Rzeszy, w ogóle nie pomyślał o zabezpieczeniu
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pomoc francuską, na tę pomoc był także nastawiony plan sztabu WP.
rzejdźmy do kwestii sojuszu z
Francją. Czy był najlepszym rozwiązaniem? III Republika Francuska sprzymierzyła się z nami w 1921
roku, a od tego czasu konsekwentnie
wykręcała się od bliższej współpracy:
już cztery lata później bez cienia wstydu
podpisała z Niemcami pakt, w którym
gwarantowała on nienaruszalność
wspólnej granicy, sugestywnie przemilczając losy granicy niemiecko-polskiej. Po
objęciu władzy przez Hitlera zignorowała polską propozycję ataku prewencyjnego na jeszcze słabe Niemcy, zaakceptowała Anschluss Austrii, przyklasnęła
zagarnięciu Czechosłowacji, swojego sojusznika (sic!). W tym samym czasie nasz
rząd dalej wierzył, że komu jak komu, ale
Polsce, staremu druhowi, wielka Francja
słowa dotrzyma.

P

ielkaj Brytania również próbowała za wszelką cenę
ugłaskać Hitlera (tzw. appeasement policy). Po wieloletnich zabiegach polskiego rządu o przymierze, Londyn spojrzał na nie łaskawym okiem dopiero kilka miesięcy przed wojną (sic!),
kiedy okazało się, że Monachium i inne
porozumienia mające ocalić pokój, obchodzą Niemców tyle, co zeszłoroczny
śnieg. Trudno się Brytyjczykom dziwić:
od końca I wojny światowej Wielka Brytania rozmontowywała swoją armię, zachowując jedynie silną flotę. Nawet jeśliby zechciała uczynić zadość zobowiązaniom wobec Polski i wesprzeć ją w
walce, to nie mogła tego zrobić, bo nie
miała czym. Anglicy potrzebowali
Polaków do związania Niemców walką, aby Zjednoczone Królestwo mogło
odbudować swoje wojsko. /.../
oświadczenie Września 39’
powinno być dla nas lekcją
politycznego realizmu./.../ W
polityce pierwszorzędną rolę odgrywa
skuteczność, a nie moralność czy honor – uczył Roman Dmowski, który stał
się obok Piłsudskiego jednym z ojców
niepodległości. Alternatywą dla niepewnego sojuszu z Francją i Wielką Brytanią było przyjęcie niemieckiej propozycji przymierza przeciw bolszewikom,
mniej prawdopodobna, ale dopuszczalna była też współpraca z Czechosłowacją albo nawet z Węgrami i Rumunią. W
1939 roku wybraliśmy rozwiązanie najgorsze. Już raz zapłaciliśmy ogromną
cenę za zachowanie honoru, o którym
dziś poza nami prawie nikt na świecie
nie pamięta, zarzucając Polakom bez
cienia żenady kolaborację z Niemcami
oraz udział w eksterminacji Żydów.
Janusz Roszkiewicz
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Szyfry cyfry

Ryszard Kochan

Piórem Derkacza

Współczesne dinozaury też wyginą

W

Małgorzata Madej,
zasłużona i ceniona
ursynowska lekarka

ielce zasłużona dla propagacji prawa w sieci strona internetowa Vagla.pl, prowadzona od kilkunastu lat przez Piotra Waglowskiego
(http://prawo.vagla.pl), po raz kolejny przekazała interesującą wia-

domość.
Ponieważ na dole swojej witryny Piotr Waglewski oświadcza, że „Zgodnie z art.
25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione”, to ze strachu go
nie zacytuję, gdyż może się okazać, że wyceni swoje artykuły na 2 miliony złotych i co wtedy? Wolę swoimi słowami. A nawiasem mówiąc: czy można zacytować tekst zakazujący cytowania?
Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym rozpatrywano dwie sprawy dotyczące umów zawartych przez Sąd Najwyższy z komercyjnymi wydawnictwami. Sprawy skierowała przeciwko I Prezesowi Sądu Najwyższego Fundacja ePaństwo. Prezes złożył skargi kasacyjne. I już nawet rzecz nie
w tym, czego one dotyczyły, lecz w samej przegranej SN.
Fundacja ePaństwo (ePanstwo.net), która prowadzi nader interesującą witrynę Sejmometr.pl –
zachęcam do zerknięcia, bo to nie całkiem to samo, co sejm.gov.pl – domagała się udostępnienia przez
Sąd Najwyższy informacji o umowach z firmami parającymi się publikowaniem orzeczeń sądu. Sąd,
choćby najwyższy, będący na usługach prawa stanowionego z myślą o dobru obywateli (przynajmniej teoretycznie) nie chciał tego uczynić. Sprawa dotyczyła orzecznictwa tego sądu – opierało się ono często na płatnych systemach dostępu do
informacji.
„Jeśli te kolosy nie
Trzeba Czytelnikowi wiedzieć, że płatne oproprzystosują się do
gramowanie używane jest przez urzędy państwowe, poczynając od najwyższego, a na najniżświata cyfryzacji, to
szczeblu kończąc. Nie stronią też od takiewyginą – jak dinozaury” szym
go oprogramowania samorządy, ani organizacje przez nie wspierane. Wystarczy zauważyć,
jakie systemy operacyjne używane są w jednostkach administracji publicznej, jakie aplikacje służą do tworzenia dokumentów, prezentacji, przeprowadzania kalkulacji... Czemu urzędnik nie może korzystać z Linuksa, Open Office’a, GIMP’a, Blendera? Ja odpowiedź znam – pod Linuxem nie
chodzi większość zaawansowanego oprogramowania, „ułatwiającego” życie urzędnika, a przy
tym kosztującego krocie. Proszę mi jednak pokazać przeciętnego pracownika biurowego, który
potrafi wykorzystać więcej niż 5% możliwości Excela, więcej niż kilkanaście procent potęgi Worda, choć ociupinkę ogromu możliwości Photoshopa, więcej niż ułamek procenta AutoCADa,
zrozumieć dynamiczną oś czasu i miksery Adobe Premiere lub skonstruować funkcjonalną, wielotablicową bazę danych w Accessie. Który z nich wytłumaczy proste terminy: „odchylenie standardowe”, „podział sekcji”, „dpi”, że o projektowaniu konstrukcji, postsynchronach i modelowaniu 3D nie wspomnę.
A o co chodzi z Sądem Najwyższym? Być może o umowy z komercyjnymi wydawnictwami na publikację orzeczeń sądu, mimo że są dostępne w witrynie SN. Jaki prawnik kupi książkę, jeśli będzie
miał ją na stronie Sejmometru z dołączonymi elementami multimedialnymi?
Ponoć dinozaury wymarły, bo w Ziemię uderzył meteoryt, bo wzmogła się działalność wulkaniczna naszej planety, bo ocieplił się klimat, bo... Teorii jest kilka, ale jedno jest pewne – dinozaury nie
zdążyły się przystosować do gwałtownych zmian klimatycznych, jakie zaszły w okresie ich panowania na Ziemi. Podobne zawirowania zachodzą od kilkunastu lat – od momentu rozpowszechnienia się Internetu. W 21. wieku nastąpiły gwałtowne, jakościowe zmiany struktur społecznych, które muszą spowodować „wymarcie” metod i sposobów kierowania państwem i sterowania społeczeństwem bez oglądania się na Internet – „złodzieja własności intelektualnej”.
Być może to samo dotyczy SN, który uparcie twierdził, że nie musi udostępniać publicznie
umów cywilnoprawnych zawartych z jednostkami niepublicznymi. Czyli może wydawać pieniądze z budżetu, by dotrzymać niejako utajnionych umów. Na szczęście SN został wyprowadzony z
błędu przez NSA.
Gorzej sprawy się mają z korporacjami, które przyzwyczajone do krociowych zysków z twórczości innych, propagują walkę z „piratami”. Organizacje te, skupiając w swych rękach ogromny kapitał, zdają się nie zauważać błyskawicznie postępujących zmian w klimacie społecznym i pragną
zachować status quo. W imię komercji, a nawet za cenę degeneracji kultury i twórców, z których
żyją. A to się nie może udać. Jeśli te kolosy nie przystosują się do świata cyfryzacji, to wyginą – jak
dinozaury.
Na koniec zła wiadomość – ponoć dinozaury znikały z powierzchni Ziemi przez około 5 milionów lat!

Wo j t e k D ą b r o w s k i

Najważniejsza jest praktyka!
dórzo szczenśliwyh hfil rzyczom kohanym naóczycielą f dńjó ih śfjenta óczńjowje

na melodię tanga El Choclo (muz. Angel Villoldo, 1903)

Jeżeli w szkole chcemy mówić o wynikach,
Odpowiem krótko: najważniejsza jest praktyka.
Szkoła powinna skończyć raz z bezmyślnym kuciem
I uczyć życia, zaspokajać różne chucie.
Mnie, jako belfra, ucieszyło to najbardziej,
Że są gimnazja, które kroczą w awangardzie,
Więc dobry przykład bierzmy z ojca Salezjana:
Śmietana na kolanach
Ma z rana lepszy smak.
Niech nauczyciel uczy tak, jak ów wielebny,
By uczeń poczuł, że mu staje się potrzebny,
By się nie płonił, kiedy spotka go siurpryza
I swoim szefom zawsze starał się podlizać.
Żeby śmietankę lubił pić z samego rana,
A jako petent umiał chodzić na kolanach,
Gdy zaś kierowcę TIRa najdzie jakaś chętka,
Dość prędka absolwentka
W mig pojmie co i jak.

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego). Teraz także na facebooku.
www.spotkaniazpiosenka.org

W pewnym mieście wojewódzkim
szpital miejski przeszedł z rąk służby
zdrowia w ręce właściciela rzeźni.
Oczywiście wszystko jest zgodne z
obowiązującym prawem, pozwalającym podmiotom gospodarczym stać
się właścicielami szpitali. Szpital ten
i tak ma dużo szczęścia, bo rzeźnik
zna się na jelitach cienkich i grubych.
Wie co to wątróbka, czy płucka. Przecież człowiek to ssak i ma to samo co
zwierzęta. Ma ten szpital i tak dużo
szczęścia. Mięsem z rzeźni można
karmić tych, którzy leżą w jednostce
gospodarczej, jaką jest w tym przypadku owa lecznica.
Jerzy Derkacz

RESET

Andrzej Celiński

Swoje prawa
oświadczenie, trafna biografia, wiek , ordery – wszystko to czasem raczej zabawne, coś jednak znaczy. Jeśli nie jednorazowe w szczególności. Więc dzisiaj pozwalam sobie. Jak nigdy wcześniej. Ściśle o polityce. O Polsce. Najuprzejmiej jak potrafię. Ale uczciwie.
1. Odnieśliśmy niezaprzeczalny sukces. Kto tego nie widzi, niczego nie widzi.
Niech w Niebie zapyta się swoich poprzedników: babcię, pradziadka, praprababcię. I Pana Boga na
dokładkę. Niech powie coś przeciwnego. I popatrzy na ich reakcję.
2. Jest ten sukces Polek i Polaków zasługą nie tych, którzy dzisiaj rządzą, ani tych, którzy dzisiaj
w opozycji, ale tych, którzy już w polskiej polityce nieobecni. Chcecie nazwiska? Proszę bardzo. Giedroyc i jego „Kultura”. Nowak-Jeziorański i Radio Wolna Europa. Wyszyński ze swoja niezłomnością i postawą najprawdziwszego męża stanu (choć mi osobiście obcy). Kuroń z jego „nie palcie komitetów – zakładajcie własne”. Michnik w swoim autyzmie i nadzwyczajnej urody inteligencji. Jan
Paweł II, wcześniej Karol Wojtyła – uzasadnienia nie śmiem pisać.
3. I jest to sukces niektórych spośród tych, którzy pozostają na polityki polskiej obrzeżach. Wałęsa!
Mój Boże! Kto jest prorokiem w swoim kraju, jeśli to Polska? Wałęsa niezłomny i giętki. „Solidarność”,
jaką znamy, rozwichrzona i dziecięca, ale czy w słusznych sprawach zmieniłaby paradygmat polskiej
walki o wolność i o niepodległość bez Lecha? Tak, żeby zamiast ginąć, zwyciężać? Ktoś w to wierzy?
4. Dodałbym kilku innych, ciszej, ale z nie mniejszym przekonaniem. Żyjących i tych, którzy już
niestety odeszli. Wiesław Chrzanowski. On polskiej prawicowości dał prawdziwą wartość. Endek
wielkiej osobistej prawdziwej kultury i dobroci. Który w króciutkim referacie „Prawo oczekiwania
na mieszkanie spółdzielcze jako instrument rozdziału dóbr deficytowych” udając, że tylko o tym
rozdziale dóbr mówi, opowiedział publicznie, w 1974 roku, nonsens tego całego sowieckiego komunizmu. Karol Modzelewski. Tadeusz Kowalik. Ci dodali wartość lewicowości. Zorganizowana
partyjnie lewica jakoś nie potrafiła tego dostrzec. Wolała płaskoczołych janczarów.
Bronisław Geremek. Może za bardzo politykował w swoim życiu. Jedna z najpiękniejszych twarzy polskiej drogi do wolności w świecie. Podobnie jak Wałęsa – w swoim kraju prorokiem raczej
nie był. Mazowiecki. Trudny. Ale wielki praw„Nasz sukces swe źródła dziwą wielkością. Maż stanu. Najtrudniej mi z
Aleksandrem Kwaśniewskim. Fenomen sprawma w przeszłości.
ności. Pływak. Ale jaki pływak! To Spitz albo
Dzisiaj te źródła są uche” Phelps polityki. Wiem coś o tym. Doświadczyłem. W gabinecie Schroedera, wtedy przepotężnego kanclerza Niemiec. Żaden, może poza Wałęsą, nie załatwił tego, co on tam załatwił. W pamiętnikach, jeśli je napiszę, o tym wspomnę. Dzisiaj uwierzcie, albo nie. Wasza sprawa.
5. Później było różnie.
6. Pozwólcie zapomnieć Marcinkiewicza i Izabel Marcinkiewicz. Przypominam, był premierem
polskiego rządu. Jak to dumnie brzmi – „polski rząd”! Był politykiem najbardziej popularnym w swoim czasie. O klasę, dwie klasy wyżej notowanym niż Mazowiecki. Nie Ruscy go tak cenili. To my tak
go ceniliśmy. A potem z wypiekami na twarzach rozczytywaliśmy się w tej sadze o spacerach po warszawskich i londyńskich klubach Kazimierza i Izabel.
7. Pawlaka przypominam, choć gdyby tylko wyzbył się tej okrutnie polskiej chłopskiej interesowności byłby może wielki. Mało kto ma talent, jak on. Niestety, on nie z mojej Polski.
8. Przykro mi, ale też Olszewskiego należy pamiętać. I zapomnieć jako premiera. Wielki adwokat opozycji. Równie cenny doradca „Solidarności”. Wcześniej jedno z najbystrzejszych piór politycznego reportażu. Nic nie rozumiejący jako premier państwa w czasie transformacji. Zero kompetencji gospodarczej. Podejrzliwość. Wtopa. Gorzej od Czarneckiego, który przecież jest nikim.
9. Odnieśliśmy sukces, ale on jest dziełem ludzi odeszłych. I polityki motywowanej inaczej niż
dzisiaj polityka jest motywowana. Nasz sukces swe źródła ma w przeszłości. Dzisiaj te źródła są suche. Dzisiaj źródła polskiej polityki, jeśli biją, to trucizną nierozwiązywalnych konfliktów.
10. Zamknijcie, proszę, oczy. Wywołajcie pod powiekami obrazy wielkich: Kuronia, Mazowieckiego, Wojtyły, Otwórzcie swoje oczy. Zamknijcie powtórnie. A teraz: Tuska, Kaczyńskiego, Palikota.
11. Co widzicie? Nową jakość? Postęp?
12. Gówno widzicie. Gówno!
13. To nie Polska naszych marzeń. To nie jest Polska „Solidarności”. To nie jest Polska lewicy. To
nie jest Polska prawicy.
14. To jest Polska zaścianka.
15. Nie jej wina. Ale ona taka jest. Przaśna. Z paździerza, a nie z dębu.
16. To jest niestety prawda. Kochani! To jest prawda!
17. Co więc dalej?
18. PiS?
19. Z Kaczyńskim nie rozliczającym się z użycia służb specjalnych w walce z opozycją. We własnej partii też. Jak za dawnych lat. Przed 1956 rokiem. Ten człowiek zmienia swoje oblicze w takt
sondaży opinii publicznej. Prawda – okrutnie trafny w swoich diagnozach. Niewiarygodny absolutnie, jako demokrata. Doradca? Czyj doradca? On musi być cesarzem!
20. Z Jońskim, rzecznikiem SLD, posłem Najjaśniejszej, lokującym Powstanie Warszawskie
gdzieś w 1989 roku SLD raczej niekompetentne. Zapytany, przyłapany, skompromitowany – mówił, że poczyta. Mój Wielki Boże! Poczyta! Rychło w czas. Ja Wam powiem – niechaj Joński spada.
Dość kompromitacji. Taka lewica może sobie rzodkiewkę uprawiać. Leszek Miller, którego cenię,
i który ma wielka europejska zasługę dla Polski tego nie rozumie? Zgroza.
Odnieśliśmy sukces. To prawda. Ale jego źródeł już nie ma. Polityka nowej wartości Polsce już
nie dodaje. Czarnecki? Cymański? Wybrany przez Was na Ursynowie Rocki? Nowa wartość? Śmiechu to warte. Wierzycie w to? Jeśli tak – Bóg z wami. Dobrej wiary życzę. Jeśli nie za bardzo wierzycie – pomyślcie o zasadniczej zmianie. Póki jeszcze czas.
Autor jest przewodniczącym Partii Demokratycznej – Demokraci.pl
andrzej@intelgraf.com.pl
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Wheelchair Rugby Metro Cup 2012

Rekord frekwencji w Warszawie

Boje herosów na szczytach Cały kraj biegał w stolicy

FOTO LECH KOWALSKI

Nie ma takich szczytów, na
które nie może doprowadzić upór, wyobraźnia i silna wola” – powiedział Sławomir Sękowski, prezes
Stowarzyszenia Sportu
Osób Niepełnosprawnych.
W weekend (6-7 października) w Arenie Ursynów przy ul.
Pileckiego 122 odbył się Turniej
Rugby na Wózkach – Wheelchair Rugby Metro Cup 2012, Organizatorem było Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „SSON”.
Celem Stowarzyszenia jest aktywacja społeczna i rehabilitacja
poprzez sport osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się przy pomocy wózka.
Rugby na wózkach jest jedyną
masowo uprawianą dyscypliną

dla osób z porażeniem czterokończynowym. Stowarzyszenie
zajmuje się przygotowaniem
konsultacji, zgrupowań i sparingów dla Reprezentacji Narodowej Rugby na Wózkach.
Zacięta walka trwająca dwa
dni jest niezwykle trudna do opisania za pomocą słów. Kto nie
był w Arenie, ten może nie zrozumieć jakiego wysiłku i samozaparcia trzeba, aby osiagnąć
poziom, jaki prezentowali zawodnicy. Jak w każdym turnieju sportowym, tak i tu należało
wyłonić zwycięzcę. Polska druzyna po pierwszym dniu była na
samym czele, by ostateczbie zająć druga pozycję po minimalnej przegranej z Duńczykami.
Najlepszy polski zawodnik –
Rafał Rocki 9 lat temu miał wy-

padek. Krótko po tym zaczął trenować rugby na wózkach. Dzisiaj jest reprezentantem Polski.
Prócz wielkiego zaangażowania
ciała potrzeba, jak w kazdym
sporcie siły woli i umysłu. Dopiero taka „mieszanka” owocuje
grą na najwyższym światowym
poziomie.
Na podstawie: www.sson.pl,
www.ursynow.pl, www.tvs.pl
Red.

Odbywająca się tradycyjnie w pierwszą niedzielę
października największa
impreza biegowa w Polsce
pobiła kolejny rekord.
Na mecie przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie zameldowało się 9.773 biegaczek i biegaczy ustanawiając tym samym nowy rekord frekwencji zawodów
biegowych w Polsce.
Bieg wygrał Radosław Kłeczek
(KB Sporting Międzyzdroje) z
czasem 29:56 a wśród kobiet
triumfowała Iwona Lewandowska (32:56) z klubu LKS VECTRA-DGS Włocławek.
Z roku na rok do udziału w
imprezie zgłasza się coraz więcej osób. Tegoroczną edycję
Biegnij Warszawo oraz odbywającą się równocześnie imprezę towarzyszącą Maszeruję-Kibicuję ukończyło łącznie
prawie 13 tysięcy osób. Zawody charakteryzują także najwyższe standardy technologiczne - po raz pierwszy w historii biegów w Polsce na dystansie 10 km pomiar czasu
wszystkich uczestników dokonywany był co 1 km.

Nie wszyscy chętni zdążyli się
w tym roku zapisać do biegu,
gdyż komplet przygotowanych
przez organizatorów pakietów
startowych został wykupiony już
na dwa tygodnie przed imprezą. Być może dlatego już godzinę po zakończeniu imprezy pakiety startowe na Biegnij Warszawo 2013 wykupiło ponad 400
osób.

O Biegnij Warszawo
To największe w Polsce wydarzenie w tej najprostszej formie
ruchu. W latach 2005-2007 impreza nosiła nazwę Run Warsaw,
w 2008 Nike Human Race, od
2009 - Biegnij Warszawo. Początkowo długość dystansu wynosiła
5 km, potem 10 km. Trasę pokonuje co roku prawie 10 tys. osób.
Cechą charakterystyczną dla Biegnij Warszawo są m.in. koszulki –
zawsze w jednakowym kolorze
dla wszystkich uczestników. W
2009 roku był to niebieski, w
2010 - zielony, w 2011 - biały, w
tym roku czarny. Honorowy patronat nad imprezą co roku obejmuje prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Bieg or-

ganizowany jest w ścisłej współpracy z warszawskim Biurem
Sportu i Rekreacji. Partnerami
imprezy jest również Ministerstwo Sportu i Turystyki, Akademia Leona Koźmińskiego oraz firmy NIKE, ACTION, DRUK24.PL,
NAŁĘCZOWIANKA.

O Maszeruję-Kibicuję
To impreza towarzysząca Biegnij Warszawo od 2010 roku.
Jest doskonałym rozwiązaniem
dla aktywnych kibiców, którzy
chcą dopingować innych sami
będąc w ruchu. Uczestnictwo
polega na przejściu 5-kilometrowej pętli wyznaczonej obok trasy Biegnij Warszawo. Stawce
maszerujących przewodzi co roku czterokrotny mistrz olimpijski
w chodzie sportowym Robert
Korzeniowski. Tegoroczna edycja odbywa się pod honorowym
patronatem Minister Sportu i Turystyki Joanny Muchy. Partnerem MK jest także firma USP
Zdrowie.
Więcej informacji, wyniki i
zdjęcia na stronie: www.biegnijwarszawo.pl
S ł a w o m i r R y kow s k i

Oficjalne Wyniki
1. Dania
2. Polska
3. European Giants
4. Niemcy
5. Austria
6. European All-Stars
7. Brazylia
8. Czechy

Krzysztof Miklas opublikował wspomnienia

Od Janisza do... Małysza
Nasz sąsiad z Ursynowa,
długoletni dziennikarz
sportowy prasy, radia i telewizji Krzysztof Miklas
częściej dziś włada piórem
niż mikrofonem, więc nic
dziwnego, że zaszywszy się
w Puszczy Bolimowskiej,
napisał autobiografię.
Nakładem wydawnictwa AHA
ukazała się książka pod tytułem
„Dwie strony mikrofonu, opowieści sportowego komentatora
spoza telewizyjnego kadru”. Ta
osobista retrospektywa na pewno zainteresuje nie tylko kolegów z kręgu zawodowego i czytelników, reprezentujących pokolenie Krzysztofa Miklasa (urodzonego w 1948 roku). Będąc
synem kościelnego organisty
późniejszy komentator 10 igrzysk
olimpijskich (5 letnich i 5 zimowych) był w 1956 najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, gdy
ojciec zakupił takie cudo jak lampowy odbiornik radiowy, którym
Miklasowie zastąpili używanego
wcześniej „kołchoźnika”.
Cztery lata później 12-letni
Krzyś szeroko otwierał oczy ze
zdumienia, gdy dzięki zaproszeniu kierownika szkoły podstawowej mógł oglądać transmisje
telewizyjne z igrzysk olimpijskich w Rzymie. Kierownik był
szczęśliwym posiadaczem jedynego telewizora w podłowickiej
wsi, w której przyszły gwiazdor
mikrofonu spędził dzieciństwo.
Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim Krzysztof został pracownikiem banku, ale miłość do sportu
zwyciężyła i zdobywszy dodatkowe kwalifikacje na Studium
Dziennikarskim UW trafił w 1974
do „Trybuny Mazowieckiej”, a
cztery lata później do redakcji
sportowej Polskiego Radia, by w

1988 zasilić redakcję sportową
TVP. Po krótkiej przygodzie prasowej w dzienniku „Nowy Świat”
został szefem programów sportowych i turystycznych TVP Polonia, przyczyniając się w 1997 do
wskrzeszenia Światowych Igrzysk
Polonijnych. W 2008 przeszedł
na wcześniejszą emeryturę.
Przez 34 lata kariery dziennikarskiej pisał i mówił o najróż-

niejszych dyscyplinach sportu:
piłce nożnej, lekkoatletyce, tenisie stołowym, biegach i skokach
narciarskich, podnoszeniu ciężarów. Zdążył zetknąć się z największymi sławami sportu polskiego:
arcymistrzynią lekkoatletyki Ireną Szewińską, niezapomnianym
pingpongistą Andrzejem Grubbą, a przede wszystkim z genialnym skoczkiem narciarskim Adamem Małyszem, z którym telewidzowie kojarzą do dzisiaj efektowny okrzyk sprawozdawcy Miklasa: „Leć Adam, leć...”.
W autobiograficznym kalejdoskopie wspomnień Krzysztof
opisuje swoje relacje z legendą
dziennikarstwa radiowego Bohdanem Tomaszewskim, a także
z wieloma innymi dziennikarza-

mi sportowymi: Bogdanem Tuszyńskim, Lesławem Skinderem,
Bogdanem Chruścickiem, Andrzejem Janiszem, Włodzimierzem Szaranowiczem...
Czy długoletnia praca dziennikarska przyniosła mu w sumie
wystarczającą satysfakcję?
– Z całą pewnością, choć mogłem zrobić jeszcze dużo więcej
– ocenia Krzysztof. – Dziennikarstwo sportowe to fascynujący
zawód, w którym nie sposób się
nudzić – podkreśla.
Mieszkańcem Ursynowa pozostaje od maja 1977, chociaż
ostatnio pomieszkuje po części w
urokliwej Puszczy Bolimowskiej:
– Z dziennikarstwem całkowicie nie zerwałem. Pisuję felietony
w lokalnej gazecie „Łowiczanin”,
jestem też stałym komentatorem
Polskiego Radia Toronto. Moje
najnowsze hobby to wędzenie
wędlin – śmieje się Miklas.
Mało kto jeszcze pamięta, że
gdy megaosiedle Ursynów pozostawało jeszcze w stadium raczkowania, był on jednym z najbardziej zapalonych społeczników,
należąc do osiedlowej rady. Z jego inicjatywy powstał pierwszy
ursynowski supermarket Megasam. Obecnie niegdysiejszy entuzjasta z naszej dzielnicy objawia
społecznikowską energię na Ziemi Łowickiej, czego efektem był
niedawno turniej piłkarski drużyn polonijnych na pięknym stadionie w Nieborowie.
– Dlaczego wielka dzielnica Ursynów nie ma takiego stadionu?
– dziwi się Krzysztof Miklas. To
pytanie może wszakże kierować
li tylko pod adresem włodarzy
stolicy. Może kiedyś napiszę kolejną książkę – o tym, dlaczego to, co
tak łatwo można zrobić na prowincji, w Warszawie jakoś się nie
M a c i e j P e t r u c z e n ko
udaje.

Udany początek października dla SEMP-a Ursynów

Młodzi grają jak starzy!
Początek października
można uznać za udany
dla drużyn reprezentujących barwy ursynowskiego Semp-a. Większość zespołów wygrywała swoje
spotkania, choć nie obyło
się bez kilku porażek. Bilans gier w ostatnich kolejkach może jednak dawać powody do radości
trenerom, zawodnikom i
sympatykom klubu.
Najstarszy rocznik 1995 występujący w MLJS 4 października wygrał zaległy mecz z zespołem Świtu Warszawa 5:2.
Do przerwy utrzymywał się wynik remisowy 1:1, jednak w
drugiej odsłonie na placu gry
dominował już tylko Semp. Bohaterem zawodów był Damian
Krasuski, jeden z liderów drużyny, który tego dnia ustrzelił hat-trick’a. Weekend dla piłkarzy
z rocznika 95 nie był już tak
udany. W wyjazdowym spotkaniu doznali dotkliwej porażki
5:0 z Beniaminkiem Radom.
Warto odnotować, że najstarszy zespół Semp-a w swojej lidze gra głównie z zespołami
starszymi, mającymi w swoich
szeregach zawodników urodzonych w 1994 roku.
Juniorzy młodsi występujący
w najwyższej klasie rozgrywkowej swój ostatni mecz rozgrywali w miniony poniedziałek. Po zaciętej grze pokonali
na wyjeździe Agrykolę Warszawa 2:3. W tych zawodach
Semp 1996 również miał swo-

jego bohatera. Trzy razy do siatki rywali trafił Paweł Rybak, zaliczając ostatnie trafienie przy
stanie rywalizacji 2:2. Nie łatwo wiedzie się natomiast po
powrocie do ligi mazowieckiej
drużynie rocznika 1997. W wyjazdowym meczu ulegli 3:0
drużynie UMKS Piaseczno. Rezultat ten jednak wstydu nie
przynosi, bowiem przeciwnicy
z Piaseczna to czołowy zespół w
stawce.
Bardzo cenne i w dobrym stylu zwycięstwo odnieśli za to
trampkarze z rocznika 1998. Na
własnym boisku pewnie pokonali Varsovię 4:1. Wygrana cieszy podwójnie, bo w ostatnich
sezonach zawsze nieznacznie
górą byli piłkarze ze Śródmieścia. Ozdobą meczu był gol Sebastiana Lecha, który bardzo
silnym strzałem z ponad 20 metrów trafił w samo okienko
bramki. Dzięki tej wygranej zespół nie traci kontaktu z czołówką ligi. Kolejne 3 punkty dla
Semp-a zdobyli występujący w
mazowieckiej lidze trampkarzy
chłopcy z rocznika 1999. Swój
mecz wygrali skromnie 1:0 pokonując Agrykolę.
Świetnie grali ostatnio młodzicy występujący w kategorii
wiekowej U-13. W środę 3 października zdeklasowali w wyjazdowej grze zespół UKS Błyskawica 1:15, a w weekend już
w mniejszym wymiarze, ale
równie pewnie ograli drużynę
Football Talents 0:4. Pogromem
przeciwników zakończył się też

mecz Semp-ów z rocznika 2001.
Na wyjeździe nie dali najmniejszych szans rówieśnikom z drużyny Walki Kosów strzelając im
aż 16 bramek, nie tracąc przy
tym ani jednej. Ze zmiennym
szczęściem grały natomiast Orliki 2002 wystawiające do rozgrywek dwie drużyny. Pierwsza bez problemów pokonała
zespół Football Talents 6:1 w
pełni kontrolując przebieg gry.
Drugi zespół miał bardziej wymagającego rywala i musiał
uznać jego wyższość. Lepsza
okazała się Varsovia i pewnie
wygrała zawody 2:6.
Ostatnim i najmłodszym
przedstawicielem Semp-a w rozgrywkach są Orliki z rocznika
2003, które również do rozgrywek wystawiają dwa zespoły. I w
tym przypadku jeden mecz zakończył się wygraną a drugi porażką. Semp zdobył 3 „oczka”
pokonując w roli gospodarza 7:5
Okęcie Warszawa, natomiast w
drugim spotkaniu komplet
punktów do domu zabrali przyjezdni z Mazura Radzymin.
Półmetek rozgrywek na początku października dla większości drużyn był udany. Zwycięskie zespoły nie miałyby
pewnie nic przeciwko, by taki
był cały październik i początek
listopada, kiedy to kończyć się
będzie jesienna runda rozgrywek. Drużyny, które z kolei pogubiły punkty w ostatnich
grach będą liczyć na odwrócenie „złej karty”.
Bartosz Droliński
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AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 601-336-063,
504-017-418
KSIĄŻKI, STAROCIE
dojazd, gotówka,
608-885-800
MONETY, banknoty, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,
srebro, 22 610-33-84,
601-235-118
SPRZEDAM działkę budowlaną
1360 m2, media, Dobiesz k.
Piaseczna, 661-885-525

1-2 POKOJOWE kupię,
501-100-059
3-4 POKOJOWE kupię,
501-100-059
DO WYNAJĘCIA biura w
Piasecznie, ul. Raszyńska 13, pow.
148 m2, tel. 608—205-1133
DO WYNAJĘCIA budynek
magazynowo-biurowy w
Nadarzynie przy trasie katowickiej.
Powierzchnie do wynajęcia: parter
234 m2 i 453 m2, piętro 246 m2 i
310 m2 lub w całości. Atrakcyjne
ceny, tel. 608-205-113
DO WYNAJĘCIA parterowy
budynek mieszkalny w Nadarzynie
przy trasie katowickiej, pow. 63 m2
+ garaż 20 m2. Atrakcyjna cena.
Tel. 608-205-113
WYNAJEM miejsc paletowych
wraz z obsługą logistyczną w
Piasecznie, ul. Raszyńska 13.
Bardzo atrakcyjne ceny.
Tel. 608-205-113
WYNAJMĘ pokój, stacja metra
STOKŁOSY, Ursynów,
504-636-360

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod.po 1998 r.,
gotówka, 530-979-018
AUTO SKUP
WARSZAWA
501-291-812
KUPIĘ każdy samochód z lat
1998-2012, najwięcej zapłacę,
szybki dojazd, gotówka od ręki,
500-666-553
SKUP AUT prod. po 1998 r.,
najwyższe ceny, płatność od
ręki, profesjonalna obsługa,
500-540-100

ANGIELSKI, doświadczona,
skutecznie, możliwość dojazdu,
601-840-574
ANGIELSKI
dzieci, młodzież, małe grupy,
507-058-662, 502-741-233

ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070
ANGIELSKI, native speaker,
603-868-001
ANGIELSKI, skutecznie,
502-371-607
ANGIELSKI skutecznie,
503-765-393
ANGIELSKI, sp, gimnazjum,
Ursynów, tanio, doświadczona,
502-583-141
CHEMIA, testy mat.-przyr.,
660-867-721
DLA DZIECI warsztaty
plastyczne z jęz. angielskim,
przed lub po południu,
śr. i pt., Natolin,
rainbowek@interia.eu,
tel. 502-741-233, 507-058-662

ZAOPIEKUJĘ się każdym
dzieckiem, 22 843-81-74,
603-35-22-67

TYNKI gipsowe, cementowowapienne, www.budax.pl
511-529-965
WYWÓZ gruzu, mebli, gałęzi.
Sprzątanie piwnic, garaży
600-359-594
ZŁOTA RĄCZKA, 503-428-653
ŻALUZJE, roletki, plisy,
verticale, moskitiery,
22 848-34-34, www.zalvert.pl
ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366
ŻALUZJE, ROLETY,VERTICALE,
MOSKITIERY, MARKIZY,
22 644-42-16, 602-380-218

WRÓŻBY, 698-809-528
WRÓŻKA 22 648-68-41,
602-731-299
WRÓŻKA, 504-636-366
WRÓŻKA poleca swoje usługi,
504-636-360

GIMNAZJALIŚCIE w
kłopotach z fizyką pomogą
korepetycje z
doświadczeniami,
www.drugibiegun.pl,
Tel. 781-64-70-70

DO PRAC biurowych
mail: biuro2@atsreklama.pl
FIRMA poszukuje ciągnika z
pługiem i solarką) - z operatorem do odśnieżania parkingu centrum
handklowego w Piasecznie,
665-717-165
FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci,
605-613-451
PRACA w ochronie obiekt
handlowy, 510-011-621
PRACE pomocnicze w drukarni,
22 750-22-45

TAPICER
Ursynów
22 649-88-45

OPIEKA nad grobami
tanio i solidnie
500-336-607

FIZYKA pełny zakres,
22 641-66-65, 609-41-66-65
FRANCUSKI, 880-321-787

HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
LOGOPEDA Natolin, bezpłatna
diagnoza i pierwsze zajęcia,
502-579-110
AA MATEMATYKA ,
606-197-553
MATEMATYKA, 22 641-11-27
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, 22 643-53-47,
886-331-706
MATEMATYKA, 69-69-39-213
MATEMATYKA, doświadczona
nauczycielka gimnazjum i SP,
693-329-929
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam,
504-057-030
MATEMATYKA, korepetycje,
solidnie, 608-261-061
MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221
NAUKA GRY: keyboard, gitara
klasyczna, basowa, akordeon,
503-198-314
NIEMIECKI, 507-359-778
NIEMIECKI, 607-204-097
NIEMIECKI, 698-809-528
NIEMIECKI, konwersacje lingwistka, 608-323-660
NIEMIECKI, nauczycielka,
502-74-12-33
NIEMIECKI - pedagog,
egzaminy, 500-165-121
POLSKI, Kabaty, 500-265-337
POLSKI, matura, doświadczona,
22 641-66-59, 507-52-96-01

GLAZURA, remonty
kompleksowo, 796-664-599
HYDRAULIK, 797-135-321
HYDRAULIKA, GLAZURA
602-651-211, 22 643-71-65
HYDRAULIK złota rączka niedrogo, 665-051-026

0000 24 h/7 TANI SERWIS
KOMPUTEROWY dojazd i
ekspertyza 0 zł, 504-617-837
0000 TANI SERWIS
KOMPUTEROWY, 18 zł/h, 24 h,
dojazd 0 zł, 503-432-422
AAABC NAPRAWA
telewizorów, LCD, PLAZMA,
dojazd gratis 22 644-39-97,
608-817-647
ANTENY, 603-375-875
ANTENY TV SAT (A-Z)
specjalista, ekspresowo,
513-968-325

KOMPUTEROWA pomoc,
również u klienta, przy zdjęciach,
internecie, naprawie i
modernizacji sprzętu,
535-80-88-85,
www.pcpomoc.waw.pl
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
KREDYTY trudnie i prywatne,
668-308-435
KSIĘGOWOŚĆ w pełnym
zakresie. Tanie usługi!
502-283-296,
www.julmar.entro.pl
MALARSKIE, tapetowanie,
22 644-94-55, 607-775-259
MALARZ, 723-06-82-81
MALOWANIE, referencje,
722-920-650
MALOWANIE, remonty,
22 240-87-31

BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756-57-63,
502-093-588
BIURO RACHUNKOWE,
606-234-106
BIURO RACHUNKOWE,
502-177-780
BIURO RACHUNKOWE,
kompleksowe usługi
księgowo-kadrowe,
tel. 662-134-308,
www.kaemconsulting.com
CleanLux
pranie dywanów, wykładzin,
691-851-588
CYKLINA, malarskie,
501-471-912
CYKLINOWANIE, 663-163-070
CYKLINOWANIE, układanie,
22 240-36-56
DACHY papą, 605-606-914
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio,
507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie,
507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZOWE kotły, piecyki, kuchnie
- serwis, montaż; hydraulika,
600-709-630

AAAA NAPRAWA pralek,
zmuwarek, kuchenek
mikrofalowych i elektrycznych,
odkurzaczy, 22 641-69-47,
604-660-792
AAA NAPRAWA
TELEWIZORÓW, tanio
22 641-80-74, 501-829-771

NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444
NAPRAWA
lodówki, pralki, zmywarki
22 643-16-65, 501-156-079
NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, itp., 22 644-52-59,
501-122-888

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej oferuje firma SOLPRA.
Tanio i solidnie, 798-034-056
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501-535-889
REMONTY, 503-321-785
REMONTY mieszkań wszystko,
ślusarskie, 505-639-443
REMONTY, solidnie,
514-745-851
STOLARKA, pełny zakres,
panele, 22 641-54-84,
601-751-247
STOLARSKIE, garderoby,
naprawy, pawlacze szafy-ki,
22 649-72-40, 606-126-099
STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki, zabudowy,
22 641-34-38, 604-637-018
STOLARSTWO, 605-077-538
STOLARSTWO, szafy, kuchnie,
meble pokojowe i łazienkowe
22 773-15-13, 504-824-568
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82
TAPICERSTWO 22 618-18-26,
22 842-94-02
TAPICERSTWO solidnie,
22 668-68-40

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37,
22 671-15-79
HERBALIFE, gwarancja,
konsultant Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313

15

Lecznica przy Dereniowej

Ważne telefony
Ursynów

Z WINDĄ bliżej!

Pr oblem y ak ademickie
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje Joanna Jasińska
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 .
R y s z a r d Ko c h a n

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
wom@ursynow.pl
Informacja WOM
545 72 00
Cantrala
545 71 00
Urząd Skarbowy
548 68 00
Paszporty
858 10 06
Ośrodek Pomocy
Społecznej
544 12 00
Pogotowie
Ratunkowe
525 13 07
Policja
601 69 78
603 19 78
Straż Miejska
986, 852 15 99
Straż Pożarna
998
843 70 38

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
56 51 400
56 51 402
Urząd Skarbowy
848 61 51
Pogotowie Ratunkowe
999
844 04 46
Policja
603 11 88
Straż Miejska
986, 649 40 90
Straż Pożarna
998, 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. St. Kostki Potockiego 11
642 60 01
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
648 22 26
Policja
842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
596 71 40

Nowa przychodnia zdrowia – Medic Haus – została otwarta na Ursynowie przy ul. Dereniowej 9.
Placówce kierowanej przez dr Mirosławę Olszewską, patronuje współtwórca polskiej szkoły
endokrynologicznej prof. Stefan Zgliczyński. Medic Haus oferuje usługi medyczne zakresie interny,
endokrynologii, ginekologii, medycyny pracy; prowadzi również badania diagnostyczne. Podczas
uroczystości otwarcia placówkę poświęcili ks. Tomasz Król i ks. Witold Jaworski. Jednym z gości
honorowych był prezes zarządu Platinum Hospitals przy Goszczyńskiego – Wiesław Kaczmarek (na
zdjęciu z ks. Jaworskim).

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

Pseudotaksówkarz skazany za oszustwo

757 20 51
750 19 41
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
766 75 01
Straż Miejska
701 76 95
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
756 21 42
757 04 02
Pomoc Drogowa
756 20 10

Na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz tysiąc złotych grzywny
skazał Sąd Rejonowy w Warszawie taksówkarza Macieja Kowalskiego, który
oszukał japońskiego turystę po jego przylocie na Lotnisko Chopina.
Sąd zezwolił podać dane oszusta do publicznej wiadomości.
14 czerwca ub. roku Maciej Kowalski zaczepił japońskiego turystę w hali przylotów i zaoferował
mu kurs do centrum Warszawy. Za przejazd z lotniska do hotelu Orco przy ul. Kościelnej na
Nowym Mieście zażądał 84 euro. Sąd uznał, że mężczyzna wykorzystał niewiedzę Japończyka
co do wysokości opłat za przejazd taksówką i doprowadził go do „niekorzystnego rozporządzenia
mieniem na kwotę około 246 zł”.
36-letni Maciej Kowalski został uznany za winnego zarzucanego mu czynu i skazany na sześć
miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Sąd orzekł również karę grzywny
w wysokości tysiąca złotych oraz zwrot kosztów sądowych w wysokości 210 zł. Ponadto nakazał
podać wyrok do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń na terenie
lotniska. Rozpatrujący apelację Sąd Okręgowy w Warszawie w całości odrzucił odwołanie
oskarżonego taksówkarza i podtrzymał wyrok pierwszej instancji.
– Przyjmujemy ten wyrok z satysfakcją, bo wskazuje on, że każdy oszust musi się liczyć z
konsekwencjami swoich czynów. Niech ten wyrok będzie ostrzeżeniem dla wszystkich innych
nieuczciwych taksówkarzy, którzy próbują nagabywać pasażerów na lotnisku – komentuje
Radosław Żuk, dyrektor Biura Public Relations na Lotnisku Chopina.
Lotnisko od wielu miesięcy prowadzi intensywną kampanię promującą korzystanie z legalnych
taksówek należących do trzech korporacji współpracujących z portem. W terminalu znajdują się
m.in. plakaty i ulotki wyjaśniające jak oznakowane są legalne taksówki i jakie są maksymalne stawki
za przejazd ustalone przez Radę Warszawy. W hali przylotów wywieszone są plakaty z logotypami
korporacji rekomendowanych przez lotnisko, a tuż przed wyjściem z terminala znajduje się
wyraźnie oznaczony postój rekomendowanych taksówek.
Straż Ochrony Lotniska od początku bieżącego roku przekazała policji ponad 1100 zawiadomień
o przypadkach nagabywania pasażerów przez pseudotaksówkarzy. Kontrolerzy Inspekcji
Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz urzędu miasta kilkakrotnie przeprowadzali
prowokacje w wyniku których kilkudziesięciu taksówkarzy ukaranych zostało mandatami za
zawyżanie opłat lub inne uchybienia.
Od 2 października w życie weszło Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku.
– Przepisy rozporządzenia dają nam dodatkowy oręż do walki z taksówkarzami nielegalnie
łowiącymi pasażerów na lotnisku – mówi Radosław Żuk.
Każdego dnia taksówki należące do rekomendowanych korporacji wykonują z i na lotnisko ponad
10 tys. kursów. Średnio dziennie w warszawskim porcie lotniczym obsługiwanych jest około 25
tys. osób.
yby

Nabór młodych adeptów

I Ty pobiegnij z Olimpijczykami!

Akademicki Klub Lekkoatletyczny Ursynów zaprasza dzieci i młodzież do
udziału w zajęciach sportowych. Grupy
naborowe roczniki 2000-2003 (zajęcia
ogólnorozwojowe z ukierunkowaniem na
LA). Treningi dla zawansowanych roczniki 1996-1999.
Szkolenie prowadzone jest w grupach
specjalistycznych do 12 osób (rzuty, biegi krótkie, biegi średnie, skoki) przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Zgłoszenia tel. 604 201 797 . lub akl@sggw.pl.
I Ty możesz zostać mistrzem! Szkolenie
sportowe wspierane przez m.st. Warszawa.

Już 28 października w okolicach Piaseczna
odbędzie się Bieg Powiatu Piaseczyńskiego pod
hasłem „Biegamy z Olimpijczykami”
Uczestnicy pobiegną na dwóch dystansach: 5 i 10
km. Wśród zawodników na linii startu staną nasi
reprezentanci z Olimpiady w Londynie: na co dzień
podnoszący ciężary mistrz olimpijski Adrian Zieliński
i chodziarz Rafał Sikora.
Start planowany jest w okolicach „Górek Szymona”
i doliny rzeki Jeziorki. Dla najszybszych biegaczy
przewidziano nagrody pieniężne, natomiast
pamiątkowy medal otrzyma każdy z uczestników.
Patronat nad biegiem objął starosta piaseczyński Jan
Dąbek.

701 75 00

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
05-5
520 Konstancin-JJeziorna
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11

Lesznowola
Dom Sztuki SMB „Jary”,
ul. Wiolinowa 14,
tel./faks: 22 643 79 35
Sobota, 13 października,
19.00: Jesienne Działo Kabaretowe. Gość Specjalny – Ścibor Szpak, laureat Grand Prix
i Nagrody Publiczności na
przeglądzie PAKA 2012. Bilety na godzinę przed spektaklem w kasie.
Niedziela, 14 października, 18.00: „W Starym Kinie
ze Stanisławem Janickim”.
Komedia p.t. „Milion” (Francja 1931, reż. Rene Clair).
W Galerii Domu Sztuki do
31 października zbiorowa wystawa malarstwa Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.
Dom Kultury Stokłosy,
ul. Lachmana 5,
tel. 22 855 35 17
W Galerii U jubileuszowa
wystawa Rafała Strenta.
13.10. g. 18 – Recital Andrzeja Garczarka. Przyjmujemy zapisy na darmowe wejściówki.
20.10. g. 19 – Kabaret Zygzak. Przyjmujemy zapisy na
darmowe wejściówki.

Dom Kultury SMB
„Imielin”, Dereniowa 6,
tel/fax 22 641 19 15
19.10, godz. 18 – koncert z
okazji Dnia Seniora w wykonaniu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Bezpłatne
zaproszenia do odbioru tylko w DK Imielin od 16.10
godz. 12.
12-1
13.10, godz. 16-2
20 –
warsztaty Rockowe iM Granie. Instruktorzy: Aleksandra
Chludek –wokal, Michał Konior – gitara elektryczna, Andrzej „Pierwiastek” Potęga –
gitara basowa, Dariusz „Wodzu” Henczel – perkusja.
Info: 504 70 30 87.
Czytelnia Naukowa nr XIV,
ul. Lachmana 5,
tel. 22 855 52 20
11.10 – prof. Andrzej Karpiński w cyklu „Historia medycyny i higieny...” - „Grecka
medycyna – Hipokrates, Herofilos, Asklepiades”.
16.10 – wtorek – spotkanie
z p. Andrzejem Kochanowskim z w cyklu „Patroni ulic
Warszawy” „Długosz, Stachura, Malczewski, Makowski”.

Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-5
506 Lesznowola
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl
wojt@lesznowola.waw.pl
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
Komisariat Policji w Lesznowoli
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-16
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe
992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994
Piaseczno
757-04-02,
756-21-42,
756-59-98,
601-333-353
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