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Nie będzie premiera z Piaseczna?
komputery Pawlakiem choćby
dlatego, że we właściwym momencie uruchomił w obrębie partii
swoją gazetkę elektroniczną.
en urodzony w 1960 roku
obywatel Rzeczypospolitej
może się wydawać wprost
idealnym kompromisem mentalności z epoki PRL i nowej Polski
jednocześnie. Jest bowiem przykładem tak wychwalanego w peerelowskiej propagandzie awansu społecznego. Wywodząc się ze
wsławionej podczas drugiej wojny światowej wsi Studzianki Pancerne w powiecie kozienickim, zawędrował na studia do stolicy,
gdzie najpierw zgłębiał sekrety
elektroniki na Politechnice Warszawskiej, a później uzyskał dyplom w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS), która nosi na powrót historyczną nazwę:
Szkoła Główna Handlowa. Wieśniak Piechociński miał zatem
możliwość zdobywania wiedzy na
uczelni, z której wyszli między innymi dzisiejsi luminarze ekonomii i polityki: Leszek Balcerowicz,
Krzysztof Kołodko i Dariusz Rosati. Działał w Związku Młodzieży
Wiejskiej i Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, które po przełomie 1989 powróciło do starej nazwy – PSL. Ma za sobą staż początkującego pracownika naukowego w Katedrze Historii Gospodarczej SGPiS/SGH. Co najważniejsze zaś, uzyskał mandat poselski w Sejmie I, II, IV, VI i VII kadencji, zdobywając bogate doświadczenie parlamentarne.
wego czasu wydawał się –
obok Waldemara Pawlaka, Józefa Zycha i Romana
Jagielińskiego – jednym z najbardziej znanych działaczy ruchu ludowego, zanim został od-
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ostatnich latach przywykliśmy, iż jakakolwiek
rywalizacja na terenie
Pruszkowa to albo rozgrywki lokalnej mafii z „Wołominem” lub
„Mokotowem”, albo kolarskie
współzawodnictwo na tamtejszym
welodromie. Tym razem jednak
chodziło o politykę sensu stricto.
Na Kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego Janusz Piechociński
z Piaseczna pokonał w walce wyborczej Waldemara Pawlaka stosunkiem głosów 547:530 i został
prezesem, detronizując długoletniego lidera. Walka dwu trybunów ludu była – jak widać – wyjątkowo zaciekła, lecz jej wynik powinien ucieszyć mieszkańców południowych okolic Warszawy, bowiem Piechociński to na dobrą
sprawę „nasz człowiek”.
największym stopniu
dał nam to odczuć, gdy
kilka lat temu był radnym Sejmiku Mazowieckiego. Bodaj jako jedyny polityk z tych
stron walczył jak lew o rozwiązanie ważnych problemów, starając
się umiejętnie o wsparcie ze strony mieszkańców oraz mass mediów. Należy bowiem pan Janusz
do nielicznego grona polityków
umiejących posługiwać się z wielką skutecznością cyfrowymi instrumentami komunikowania.
Wygrał z kochającym również
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ego – ogłoszona jeszcze przed
stawiony na boczny tor. Dziś już
wyborami – koncepcja trójpoopuścił ławkę rezerwowych i podziału PSL na drużyny parlawraca do gry w pierwszym składzie, przywdziawszy opaskę ka- mentarną, rządową i polityczną (z
pitana. Uchyla się wszakże od zadaniami w terenie) stawia go z
gry w Lidze Mistrzów, nie kwa- góry w roli outsidera, jeśli chodzi o

zastępcy prezesa Rady Ministrów –
w jednym z największych krajów
Europy. W minionym roku przekonaliśmy się, że rzucenie na głęboką
wodę osób nie potrafiących pływać,
nie jest najlepszym wyjściem, gdy

RYS. PETRO/AUGUST

conym, lecz także koncentrującym
się w swojej działalności publicznej
na naprawdę ważnych celach. Dał
się poznać z jak najlepszej strony
jako najpierw przewodniczący
(2001-2005), a obecnie wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury. Szczególnie zaś były i
nadal są mu bliskie zagadnienia
transportu. W 2008 ogłoszono go
„Człowiekiem roku – przyjacielem
kolei” w konkursie zorganizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Railway Business Forum.
oza tym znamy go jako entuzjastę futbolu, będącym –
obok Romana Koseckiego –
podporą sejmowej drużyny piłkarskiej. Te atrybuty predestynują ludowca z Piaseczna do roli reformatora kolei podwarszawskich – z jednej oraz ewentualnego Hektora stołecznej piłki kopanej z drugiej strony. Wraz z Koseckim może Piechociński zadbać o właściwe wykorzystanie i doinwestowanie Stadionu
Narodowego, przy którym idioci z
Ministerstwa Sportu i Turystyki nie
zaplanowali ani jednego bocznego
boiska. Może też pomyśleć o powstrzymaniu tendencji do likwidacji pomniejszych obiektów futbolowych w Warszawie, a przede
wszystkim stadionu Gwardii przy
Racławickiej, gdzie policja – miast
sama dla zdrowia kopać piłkę – zajmuje się teraz coraz energiczniejszym wykopywaniem grywających
tamże piłkarzy.
iechocińskiego mam okazję
spotykać najczęściej, gdy
obaj zbieramy grzyby w Lasach Chojnowskich. Żywię więc
nadzieję, że jako wytrawny grzybiarz, nie podrzuci nam w swoim programie politycznym ani
jednego muchomora.
PA S S M I TA
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piąc się do objęcia po Pawlaku
teki wicepremiera. Niechętni Piechocińskiemu zarzucają mu, iż
w dotychczasowej karierze politycznej ograniczał się do roli krytyka i kompletnie nie nadaje się
na stanowisko ponoszącego odpowiedzialność za trudne decyzje
wykonawcy. Może nowy szef PSL
ma więc rację, nie chcąc zostać
wicepremierem?

ewentualne wejście do koalicyjnej
ekipy premiera Donalda Tuska.
Wbrew opinii komentatorów krajowej sceny politycznej nie uważam
takiego wyboru ze strony Piechocińskiego za błąd. Skoro bowiem
nasz sąsiad z Piaseczna nie sprawował dotychczas żadnych funkcji administracyjnych, to nie byłoby dobrze, żeby zaczął po raz pierwszy w
życiu uczyć się tej roboty na szczeblu

premier Tusk powierzył towarzyszowi partyjnemu Jarosławowi Gowinowi tekę ministra sprawiedliwości, zaś towarzyszce z PO Joannie
Musze kazał zarządzać resortem
sportu i turystyki. Śmiechu było z tego co niemiara. A niekiedy i płaczu.
W przeciwieństwie do wielu innych
posłów, ignorantów pod każdym
względem, jest Piechociński człowiekiem nie tylko dobrze wykształ-
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Msza w 101. urodziny Polonii Warszawa

dla Lotniska Chopina
Czarne Koszule świętowały Nagrody
i Portów Lotniczych

W poniedziałek 19 listopada, w 101. rocznicę powstania Klubu Sportowego Polonia Warszawa, z
inicjatywy kibiców Polonii z Ursynowa, została
odprawiona msza św. w
intencji Klubu, piłkarzy
oraz środowiska kibicowskiego.
Mszę w kościele pw. bł. Edmunda Bojanowskiego odprawił znany sympatyk Polonii ks.
Mariusz Danelczyk wraz z proboszczem miejscowej parafii ks.
Adamem Zelgą.
W mszy wzięli udział kibice
„Czarnych Koszul”, począwszy
od tych kilkuletnich, a skończywszy na dostojnych gościach: ho-

Kto postrzelił kota?
Mokotowscy policjanci poszukują świadków zdarzenia,
do którego doszło 13 maja
2012 roku w Warszawie, przy
ulicy Bronikowskiego. W tym
dniu nieznany sprawca postrzelił z broni śrutowej kota.
Wszystkie osoby, które widziały zdarzenie lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat,

norowym prezesie KS Polonia
Jerzym Piekarzewskim, byłym
trenerze reprezentacji narodowej Jerzym Engelu, kustoszach
tradycji trenera Górskiego Józefie i Krzysztofie Baryłach oraz
radnym Dzielnicy Ursynów Pawle Lenarczyku.
Ksiądz Danelczyk podkreślił
w swojej homilii, że od samego
początku stołeczna Polonia musiała znosić różne prześladowania, ale zawsze z dumą stawiała czoła wyzwaniom, które ją
spotykały.
Podkreślił, że zarówno dziś,
jak i dawniej, oprócz rywalizacji piłkarskiej środowisko polonijne stało na straży wartości
zapisanych na sztandarze z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Przypomniał tragiczne wydarzenia z Powstania Warszawskiego, gdy na płycie boiska ginęli powstańcy oraz niełatwe lata walki o przetrwanie
za czasów PRL. Na koniec doniośle zabrzmiało przesłanie,
aby kibice „Czarnych Koszul”
wyzwolili w sobie odwagę i
„nie chowali się pod łóżko”, tylko mądrze i roztropnie zaszczepiali polonijne ziarno w
swoim otoczeniu.
19 listopada 1911 r. na boisku
Agrykoli został rozegrany pierwszy mecz piłkarzy Polonii Warszawa. Poloniści przegrali z Koroną Warszawa 3:4. Mecz ten
był początkiem chlubnej tradycji
najstarszego klubu piłkarskiego
PL
stolicy.

prosimy o kontakt z funkcjonariuszami.
Funkcjonariusze z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą zostali powiadomieni o postrzeleniu z broni śrutowej kota należącego do mieszkanki Ursynowa. Do zdarzenia doszło 13 maja br. w rejonie ulicy Bronikowskiego. W
tej sprawie zostało wszczęte
dochodzenie, ale podjęte czynności nie doprowadziły do zatrzymania sprawcy tego przestępstwa.
Wszystkie osoby, które były
świadkami tego zdarzenia lub
mają jakiekolwiek informacje
na ten temat, proszone są o
kontakt z policjantami zwalczającymi przestępczość gospodarczą pod numerem telefonu
(22)603-11-17. Informację
można także przekazywać na
adres e-mail: mokotow@policja.waw.pl

Również mokotowska policja
prowadzi postępowanie dotyczące napaści na młodą kobietę
i dopuszczenia się wobec niej
innej czynności seksualnej. W
tej sprawie został sporządzony
portret pamięciowy sprawcy.
Funkcjonariusze zwalczający
przestępstwa przeciwko życiu i
zdrowiu, proszą o kontakt
wszystkie osoby, które rozpoznają prezentowanego mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat.
Do zdarzenia doszło 26 sierpnia 2012 roku około godz. 2.30.
Sprawca zaatakował młodą kobietę w rejonie ulicy Warchałowskiego. Napastnik podszedł do
niej od tyłu, złapał ją i przewrócił na ziemię. Potem mężczyzna
przytrzymał ją i dopuścił się innej czynności seksualnej.
Podczas trwającego postępowania biegły z zakresu krymina-

On napadł kobietę

Lotnisko Chopina w Warszawie uznane
zostało za „Najlepszy port lotniczy roku”.
Natomiast zarządzające warszawskim
lotniskiem przedsiębiorstwo Porty Lotnicze po raz kolejny wyróżnione zostało tytułem „Perły Polskiej Gospodarki”.
Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab.
Elżbiety Marciszewskiej wyróżniła Lotnisko
Chopina za „rozwój infrastruktury lotniskowej
i dążenie do wzrostu znaczenia, jako międzynarodowy port lotniczy”. W nagrodę otrzymaliśmy
statuetkę Awionetki wręczaną podczas dorocznej międzynarodowej konferencji branżowej
Airports 2012.
To już trzecia Awionetka dla warszawskiego
portu lotniczego. W 2009 r. dyrektor Lotniska
Chopina, Michał Marzec, uznany został za Osobowość Roku. Natomiast w 2011 r. lotnisko otrzymało nagrodę specjalną w kategorii Wydarzenie
Roku za wzorowe przygotowanie do działań w
sytuacji nadzwyczajnej i spełnienie standardów
zarządzania w warunkach kryzysowych, wynikających z awaryjnego lądowania Boeinga 767.
Innymi laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali: w kategorii Osobowość Roku – Piotr
Okienczyc, prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin; w kategorii Wydarzenie
Roku – otwarcie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin; w kategorii Najlepsza Linia lotnicza –
WizzAir.
Awionetka jest wyróżnieniem honorowym
przyznawanym od 2009 roku przedsiębiorstwom i osobom związanym z branżą lotniczą w
Polsce za spektakularne osiągnięcia. Tymczasem Porty Lotnicze (PPL) po raz czwarty z rzędu otrzymały tytuł „Perły Polskiej Gospodarki”.
Instytut Nauk Ekonomicznych wspólnie z miesięcznikiem „Polish Market” uhonorowały konsekwentną realizację polityki i strategii PPL oraz
pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych
i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w
Polsce.
Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” jest przyznawany na podstawie szczególnych kryteriów
i metodologii. Wyboru dokonuje komputer w
oparciu o algorytm przygotowany przez Instytut

listyki sporządził portret pamięciowy sprawcy. Poszukujemy
mężczyzny w wieku około 30
lat, wzrostu około 180 cm, dobrze zbudowanej sylwetce oraz
włosach krótkich i ciemnych. W
dniu zdarzenia sprawca ubrany był w ciemnobrązową kurtkę, ciemne spodnie jeansowe
oraz ciemne buty. W lewym
uchu miał charakterystyczny
kolczyk.
Wszyscy, którzy rozpoznają
mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat,
proszeni są o kontakt z mokotowskimi policjantami pod numerem telefonu (22) 603-1155 lub z prowadzącym postępowanie pod numerem telefonu
(22)603-11-62. Informacje
można również przekazywać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mokotow@policja.waw.pl
MB

Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
oraz nadesłane przez firmy dane. Oznacza to, że
ranking ten jako jedyny w Polsce nie jest dokonywany na podstawie subiektywnych ocen.
Za „Perłę Polskiej Gospodarki” uznana zostaje
firma, która spełnia minimum każdego z siedmiu cząstkowych kryteriów efektywności, przyjętych w międzynarodowej praktyce audytorskiej.
Jako kryteria efektywności brane są pod uwagę
następujące czynniki: procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży, rentowność obrotu, ogólny
poziom zadłużenia, stopa zwrotu na aktywach,
stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale, łączna produktywność kapitału ludzkiego, rzeczowego i finansowego oraz wydajność pracy.
yby
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„Noc całego życia” Ryszarda Marka Grońskiego w reżyserii Szymona Szurmieja

Gorące przyjęcie światowej premiery

Jerzy Walczak odtwórca tytułowej roli
9 listopada 2012 roku w Teatrze Żydowskim odbyła się
światowa premiera spektaklu ,,Noc całego życia” o ostatnich przemyśleniach przed śmiercią Janusza Korczaka.
Spektakl smutny i pobudzający do myślenia. Ukazuje postać
doktora poprzez jego własne myśli, będące zapiskami pamiętnika,
który zamiast jego samego został ocalony z miejsca, z którego nie
można było wyjść na wolność. Nie można było nigdzie wyjść. Mógłbym pisać o wrażeniach, grze aktorskiej, scenografii, przekazie i wielu innych rzeczach, ale zdecydowanie proponuję, aby Państwo sami ocenili to wszystko.Warto bowiem przeżyć samemu tych parę
chwil, aby zrozumieć kim jest człowiek, do czego zdolni są ludzie
czy wreszcie kim my sami jesteśmy...
Zapraszam więc Państwa na najbliższe spektakle, które odbędą
się w dniach 30 listopada oraz 1 i 2 grudnia na pl.Grzybowskim. Informacje można uzyskać na stronie www.teatr-zydowski.art.pl
M i l a n d e Va l d e n
oraz pod nr tel.: (22) 850-64-50/51.
(zdjęcia Żaneta Jaczyńska)

Reżyser spektaklu Szymon Szurmiej oraz
autor
scenariusza
Ryszard Marek
Groński

7
Lecznica Onkologiczna ONKOLMED przy ul. Nowoursynowskiej 139 L

Do lekarzy specjalistów bez kolejek
Na Ursynowie mieści się
Lecznica Onkologiczna
ONKOLMED, która jest
prywatną przychodnią zatrudniającą starannie dobrany zespół specjalistów
świadczący usługi medyczne pacjentom z chorobami
nowotworowymi, neurologicznymi i endokrynologicznymi. Zatrudnia znanych specjalistów pracujących w klinikach narządowych Centrum OnkologiiInstytutu oraz w szpitalu
MSWiA Warszawie.

których nie stać na wizytę prywatną.
– Dlaczego wybrała Pani onkologię kliniczną?
– Decyzja o profilu onkologicznym wynikała z potrzeby
pacjentów chorych na raka,
którzy obawiają się zbyt odległych terminów konsultacji i
badań dodatkowych. Część
chorych wybiera placówki prywatne w celu uniknięcia wielogodzinnego oczekiwania w
poczekalniach poradni onkologicznych.
– Jakie kryteria decydowały o
doborze lekarzy zatrudnionych
w „Onkolmedzie”?
– Współpracę zaproponowałam lekarzom z dużym doświadczeniem klinicznym.
Większość specjalistów pracuje
w klinikach narządowych Centrum Onkologii. W ich gronie
znajdują się także profesorowie
i doktorzy nauk medycznych.
Priorytetem w naszej lecznicy
jest profesjonalizm i wysoki poziom medyczny.
– Czy w Lecznicy Onkologicznej przyjmują również lekarze z
innych dziedzin medycyny?
– Tak, ponieważ nasi pacjenci
często wymagają konsultacji interdyscyplinarnych. Wychodząc

naprzeciw potrzebom chorych
onkologicznych zatrudniamy
specjalistów z dziedziny neurologii, endokrynologii, psychiatrii, ginekologii, ortopedii i diabetologii. Biorąc pod uwagę to,
że stan psychiczny naszych chorych jest równie ważny jak kondycja fizyczna oferujemy pomoc
psychoonkologiczną, zapewniając pełną dyskrecję.
– Z jakich usług mogą korzystać pacjenci chorzy na raka zgłaszający się do „Onkolmedu”?
– Onkolodzy kliniczni najczęściej udzielają konsultacji chorym kwalifikowanym do cheONKOLMED powstał w paźmioterapii i hormonoterapii. Wydzierniku 2010 roku, a dyrektokonywane są również drobne zarem placówki jest Elżbieta Wasibiegi chirurgiczne takie jak usulewska, do której kierujemy pywanie zmian skórnych z badatania dotyczące Lecznicy Onkoniem histopatologicznym. Istnielogicznej.
je również możliwość skorzysta– Skąd wziął się pomysł załonia z rehabilitacji, szczególnie
żenia prywatnej placówki medla chorych po zabiegach torakodycznej?
chirurgicznych, mastektomii w
– Dostęp do społecznej służzespołach bólowych związanych
by zdrowia jest w naszym kraz blizną oraz w przypadkach
ju znacznie ograniczony. Więkzwłóknień naczyń po podaniu
szość z nas zbyt długo czeka na
chemioterapii.
wizytę u specjalisty. Myślę, że
– Jakie badania można wykopowstanie placówek prywatnać w Lecznicy Onkologicznej?
nych umożliwia części chorych
– Każdego dnia wykonujemy
skrócenie kolejki do lekarza i
badania laboratoryjne krwi
zwalnia miejsce pacjentom,
(morfologia, biochemia, markery nowotworowe, hormony
tarczycy) oraz moczu. Zapewniamy USG wszystkich narządów. Na inne badania obrazowe kierujemy do jednego z najlepszych ośrodków diagnostycznych.
– Czy mogą zgłaszać się pacjenci na badanie echokardiograficzne tzw. ECHO?
– Tak, serdecznie zapraszam.
Jest to badanie bardzo istotne,
szczególnie dla chorych kwalifikowanych do chemioterapii.
Wykonuje je w naszym ośrodku
kardiolog z dużym doświadczePrzychodnia zaprasza wszystkich chętnych do bezpłatnego niem również u pacjentów onkokorzystania z pomocy lekarza rodzinnego
logicznych.

– Czy coś się zmieniło w ciągu
dwóch lat istnienia przychodni?
– Jako nowoczesna placówka
onkologiczna mamy możliwość
prowadzenia badań klinicznych,
co umożliwia pacjentom dostęp
do nowoczesnej terapii.
– Jakie największe wyzwanie
ma Pani przed sobą?
– Od października br. zatrudniamy w naszej placówce lekarzy
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(POZ) w ramach Narodowego
Funduszu Zdrowia. Jest to istotne
dla pacjentów onkologicznych,
którym nierzadko towarzyszą inne choroby współistniejące.
Zapraszamy również wszystkich chętnych do bezpłatnego
korzystania z pomocy lekarza
rodzinnego, tym bardziej że
oferujemy rabaty w przypadku
konieczności konsultacji u specjalisty.
W naszej przychodni istnieje
możliwość zapisu telefoniczne-

go na każdy dzień i godzinę bez
konieczności zamawiania numerka w godzinach porannych.
Wcześniejsze zaplanowanie wizyty na dany dzień pozwoli
uniknąć kolejek, które najczęściej utrudniają dostęp do lekarza rodzinnego. Zapewniamy
również wizyty domowe w różnych godzinach w zależności od
Państwa potrzeb.
– Jakie plany związane z „Onkolmedem” ma Pani na najbliższe lata?
– Biorąc pod uwagę stale
wzrastającą liczbę chorych korzystających z naszych usług zastanawiam się nad zatrudnie-

niem dodatkowych specjalistów.
Jestem również otwarta na
współpracę z innymi placówkami medycznymi oraz na rozwój
badań klinicznych. Pozostałe
plany uzależniam od potrzeb naszych pacjentów.
Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do „Onkolmedu” oraz oczekuję na wszelkie
sugestie. Naszym celem jest zapewnienie najlepszej satysfakcji
z usług medycznych, wychodząc naprzeciw indywidualnym
wymaganiom i oczekiwaniom
pacjenta.
yby
F o t . L e c h Kow a l s k i

Dla siatkarza Politechniki ortografia nie ma tajemnic

VII Ursynowskie Dyktando Krzysztof Wierzbowski – mistrz
Olga Klecel z Warszawy
wygrała VII Ursynowskie
Dyktando im. Andrzeja Ibisa- Wróblewskiego. Tegoroczna mistrzyni brała
udział we wszystkich dotychczasowych edycjach testu.
Wicemistrzami zostali Arkadiusz Kleniewski i Stanisław Gajos. W kategorii
młodzików wygrała Anna
Dąbrowska, a w kategorii
juniorów Kordian Kądeja.
Wśród VIP-ów zwyciężyła
Elżbieta Igras – radna Ursynowa, wicemistrzem został
siatkarz AZS Politechnika
Krzysztof Wierzbowski (czytaj tekst obok).
Wystartowało aż 245
osób z Warszawy i wielu innych miejscowości. Test ortograficzny odbył się w niedzielę 18 listopada o 10.00
w Ursynowskim Centrum
Sportu i Rekreacji przy. ul
Hawajskiej. Tekst dyktanda
przygotowali prof. Jerzy
Bralczyk i dr Grażyna Majkowska z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego.
Od tegorocznej edycji
dyktando nosi imię wybitnego mieszkańca Ursynowa Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego – dziennikarza, językoznawcy, publicysty,
krytyka muzycznego, popularyzatora poprawnej polszczyzny. Jego postać na
trwałe wpisała się w historię

Ursynowa: był współtwórcą pierwszego w Polsce tygodnika lokalnego „Pasmo”
i felietonistą „Passy”. Zainicjował utworzenie pierwszego w Polsce eksperymentalnego studia telewizji kablowej „Ursynat”, współtworzył Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. W tym
roku minęła 10. rocznica
śmierci Andrzeja Wróblewskiego.
Jeśli chodzi o tegoroczne
dyktando, to Komisja oceniała prace w czterech kategoriach:
– „Open” (wszyscy
uczestnicy dyktanda),
– „Juniorzy” (roczniki
1993-1998),
– „Młodzicy” (roczniki
1999 i młodsi),
– „VIP” (osoby imiennie
zaproszone do dyktanda
przez burmistrza Ursynowa).
Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody i dyplomy.
Wszyscy uczestnicy dostali
certyfikaty udziału w dyktandzie. Organizatorem
dyktanda był Urząd Dzielnicy Ursynów.
Tekst dyktanda:
Zhardziały chachar w
skradzionym rostrucharzowi perłowoszarym halsztuku stębnowanym w esy- floresy, siermiężnych hajdamac-

kich hajdawerach z gurówki
(a może gręplowanej wełny)
i rozchełstanym kożuchu w
okamgnieniu poprawił koniom chomąta. Chabety zaprzężone z duhą do hołobli
ze zwarzonymi minami, zharowane i niemal ochwacone,
półschylając się podenerwowane skubały sczerniałą
śnieć życicy. Bekas kszyk
czmychnął spomiędzy kurhanów, mdłosłodki zapach
zwarzonego pierwszym mrozem burzanu bujnie wyrosłego na płonej ziemi, nietkniętej od lat płużycą, rozniósł się
wpośród stepu i sczezł. Ścichł
klekot czarnej hajstry, pochowały się koziułki i chrząszcz
rohatyniec.
– Oho ho!- zawołał ni stąd
ni zowąd zbarski hałaburda,
dwudziestosiedmioipółletni
hołysz – jestliże na halickiej
ziemi jaka cud- dziewczyna,
coby chciała być moją? Niech
no by raz objąć jej kształtną
kibić!
Jego głucho brzmiący pośrodku stepu głos brzmiał
zrazu hardo, a potem rzec by
można rzewliwie.
– A przecież oddał, by taką
ujrzeć, wszystkie kradzione
puchary, roztruchany i kruże.
Z nagła poczuł się małowartościowy i w ogóle mało
ważny, chojracka niedawno
mina zrzedła mu, wytarł cholewy wiechciami urzetu i zanucił wpółprzytomnie smętną pieśń wajdeloty.

W niedzielny poranek
w hali UCSiR Hawajska odbyło się VII Ursynowskie Dyktando im.
Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego. Przystąpił do
niego również przyjmujący AZS Politechniki Warszawskiej, rodowity Ursynowianin –
Krzysztof Wierzbowski. Poszło mu doskonale. W kategorii VIP
zajął zaszczytne trzecie
miejsce.
W wydarzeniu udział
wzięło prawie dwieście
pięćdziesiąt osób. Tekst dyktanda odczytali doc. dr Grażyna Majkowska i prof. dr
hab. Jerzy Bralczyk. – Przygotowaliśmy dla Państwa
naprawdę trudny sprawdzian. Słów, które za chwilę przyjdzie Państwu napisać, nie używa się powszechnie – zapowiadał
przed rozpoczęciem testu
prof. Bralczyk. Nie kłamał.
Po każdym odczytanym
zdaniu na twarzach użytkowników malowały się
szerokie uśmiechy. – Cieszę
się, że tekst jest taki trudny.
Jeżeli mi nie pójdzie, to nie
będę musiał się wstydzić –
asekurował się jeszcze podczas pisania Krzysztof
Wierzbowski. A przyszło
mu zmierzyć się ze słowami
chojrak, hardo, bekas kszyk
i wieloma innymi, które

nawet trudno teraz powtórzyć. – Tekst dyktanda od
poniedziałkowego poranka
dostępny będzie na stronie
internetowej Dzielnicy Ursynów.
Zachęcamy kibiców do
sprawdzenia swoich sił. Zobaczą wówczas, jak trudne
zadanie czekało ich ulubieńca – powiedział Bartosz Dominiak, naczelnik Wydziału Promocji Dzielnicy Ursynów i jeden z organizatorów
przedsięwzięcia.
Wierzbowski z obiektu
przy ulicy Hawajskiej, w
której uczył się swoich siatkarskich umiejętności, wyszedł z mieszanymi uczuciami. – Na zwycięstwo nie
mam szans. Nie czekam
więc na ogłoszenie wyników – śmiał się. Nie docenił własnej wiedzy. – Drugim wicemistrzem języka
polskiego w kategorii VIP
zostaje... Krzysztof Wierzbowski – zakomunikowała rzecznik Urzędu Dzielnicy Ursynów, Urszula Boruch. Zawodnika jednak
nie było już w hali. Puchar
i pamiątkowy dyplom
otrzyma więc przy okazji
najbliższego meczu swojej
drużyny – w środę 28 listopada w hali Torwar.
Wręczy mu je burmistrz
Dzielnicy Ursynów – Piotr
Guział.
A d r i a n Ko m o r o w s k i
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Drogi dla Natury w Lesznowoli

Foto Archiwum Gminy Lesznowola: Wójt Maria Jolanta Batycka-W
Wąsik otrzymała kilkuletnie
drzewko klonu z rąk Lidera Programu “Drogi dla Natury” Piotra Tyszko-C
Chmielowca (od lewej), a uczestnicy wysłuchali ciekawego wykładu prof. Jacka Borowskiego z SGGW (z prawej).
Lesznowola jako pierwsza gmina na
Mazowszu realizuje program na
rzecz zadrzewień Drogi dla Natury.
Uroczysta inauguracja projektu odbyła się 20 listopada w Łazach.

Kolorowe klony już rosną
W ramach tego projektu wzdłuż wybranych
dróg zostaną zasadzone aleje lub szpalery
drzew, a specjaliści opracują “zadrzewieniowy
master plan” dla gminy. Lesznowola realizuje
program wspólnie z wrocławską Fundacją
Ekorozwoju, która jest pomysłodawcą “Dróg
dla Natury” w Polsce. Piękne aleje starych
drzew, ciągnące się wzdłuż traktów komunikacyjnych, to nieodłączny element naszego
rodzimego krajobrazu, a także ostoja rzadkich gatunków zwierząt. Wrocławska Fundacja EkoRozwoju zaangażowała się w ochronę
i kontynuację tego dziedzictwa. Program finansowany jest przez Unię Europejską oraz
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i realizowa-

ny we współpracy z niemiecką organizacją
BUND MV z miasta Schwerin. Lesznowola została wybrana gminą wiodącą0 na Mazowszu, co oznacza, że rozwiązania tu wypracowane będą kontynuowane w gminach sąsiednich. Pierwsze już się odbyły. Wokół stawu w
Mysiadle posadzono 100 klonów różnych odmian barwnych. Zakup drzew sfinansowała
firma SAP Polska z Warszawy. Swoje drzewka
posadzili wicewójt Marek Ruszkowski oraz
lesznowolscy radni Katarzyna Przemyska,
Marcin Kania i Mirosław Wilusz.

Drzewko na dobry początek
Uroczysta inauguracja programu odbyła się
20 listopada w Łazach. Rozpoczęła ją konferencja pt. “Drogi dla Natury w Lesznowoli. Jak
dbać o drzewa, aby nam służyły?”, która zgromadziła ponad 80 uczestników, m.in. przedstawicieli sąsiednich samorządów, uczelni wyższych,
Nadleśnictwa Chojnów i pracowników regionalnych oddziałów GDDKiA. Zaproszenie przyjęły
również lokalne firmy, w tym ogrodnicze, orga-

nizacje rolnicze, gimnazjaliści z Zespołu Szkół
Publicznych w Mrokowie oraz Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które opiekują się wiekowymi dębami rosnącymi na terenie zakonu w Derdach. Gospodarzy reprezentowali wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, kierownictwo urzędu, lesznowolscy radni oraz sołtysi.
Główne założenia “Dróg dla Natury” przedstawił Lider Programu, pan Piotr Tyszko-Chmielowiec z Fundacji EkoRozwoju, który wręczył
Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik kilkuletnią sadzonkę klonu. Pani wójt będzie mogła osobiście zasadzić drzewko obok innych klonów już
rosnących nad mysiadłowskim stawem. Uczestnicy wysłuchali także interesującego wykładu
prof. Jacka Borowskiego z SGGW na temat funkcji życiowych i roli drzew przydrożnych.
Po części oficjalnej rozpoczęło się dwudniowe, specjalistyczne szkolenie z zakresu oceny
stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji
o wycince drzew. Szkolenie adresowane jest
przede wszystkim do samorządowców i drogowców, którzy w swojej pracy mają do czynienia z drzewami. W ramach programu w Lesznowoli będą również organizowane szkolenia hobbystyczne, np. dla dzieci i młodzieży
Agnieszka Adamus
szkolnej.

Jacek Bulak odbiera nagrodę
dla Lesznowoli z
rąk Krzysztofa
Miklasa
W dniu 15 listopada br.
w Centrum Handlowym
Złote Tarasy odbyła się
uroczysta gala „Sportowa Polska”, podczas
której zostały wręczone
wyróżnienia „Sportowa
Gmina 2012”.
Jak co roku impreza zorganizowana została przez Polski
Klub Infrastruktury Sportowej, a jej uczestnikami byli
przedstawiciele biznesu, samorządu i sportu. Wśród gości
honorowych znaleźli się m.in.
Irena Szewińska - wiceprezes
PKOl, Grażyna Rabsztyn - dyrektor Centrum Edukacji
Olimpijskiej PKOl oraz Krzysztof Miklas, dziennikarz i komentator sportowy. Podczas
gali wręczono po raz pierwszy statuetki “Ambasador
Sportowej Polski” firmom, które wspierają realizację Programu „Budujemy Sportową Polskę”. Przyznano również wyróżnienia „Produkt na Medal
2013” firmom za jakość usług
i produktów cechujących się
innowacyjnymi rozwiązania-

mi oraz wysokimi walorami
użytkowymi.
Główną część gali stanowiła
ceremonia wręczenia wyróżnień SPORTOWA GMINA
2012 przyznawanych przez
Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Wyróżnienia przyznawane są samorządom, które
umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju
sportu i rekreacji w regionie.
Nagrodzone zostały zarówno
duże aglomeracje miejskie z
bogatą infrastrukturą sportową, jak i mniejsze gminy, które
w miarę swoich możliwości i
potrzeb rozbudowują bazę
sportową promując sport i rekreację. Kapituła wyróżniła 66
samorządów z całej Polski,
wśród których znalazła się po
raz kolejny Gmina Lesznowola.
Nagrodę dla Lesznowoli odebrali w imieniu wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik dyrektor
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych (ZOPO) Jacek
Bulak oraz Rafał Skorek, główny specjalista ds. sportu. P R
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Nie tylko po próbie odwołania Lecha Królikowskiego przez radnych PO pozostał niesmak

Zapomniał wół jak cielęciem był
Była to jedna z najbardziej nużących, zupełnie
nieudanych sesji Rady
Dzielnicy Ursynów w tej
kadencji samorządu. Próba odwołania przewodniczącego Lecha Królikowskiego spełzła na niczym.
Dwa zwaśnione obozy radnych prześcigały się za to
w złośliwościach kierowanych pod adresem przeciwnika.
yraźnie widać, że
podziały i agresja
przenoszą się z Sejmu na najniższy szczebel zarządzania krajem. Głównym
punktem, za przeproszeniem –
debaty – na wtorkowej sesji ursynowskiej rady dzielnicy był
wniosek Platformy Obywatelskiej o odwołanie z funkcji przewodniczącego prof. Królikowskiego (na zdjęciu). Jeden z
portali internetowych, piórem
szukającego sensacji dziennikarza, poinformował o rzekomych nieprawidłowościach w
Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im.
Jerzego Giedroycia, której rektorem był przez pewien czas
Lech Królikowski. Żadne inne
medium nie pociągnęło tematu. Dziennikarskich zarzutów
nie potwierdziły ani kontrola
przeprowadzona przez resort
edukacji, ani policyjne postępowanie wyjaśniające. Mimo
to ursynowska PO zwęszyła
okazję do zdobycia kilku politycznych punktów. Profesor
Królikowski reprezentuje bowiem obywatelskie ugrupowanie „Nasz Ursynów”, rządzące
dzielnicą wespół z czwórką radnych PiS od czasu teoretycznie
wygranych, a w praktyce przegranych minimalnie z PO wyborów 2010 roku. Sojusz NU z
PiS odebrał Platformie władzę
pełnioną w dzielnicy od lat. Nic
dziwnego, że działacze ursynowskiej PO traktują „Nasz Ursynów” jak śmiertelnego wroga. Z wzajemnością, niestety.

W

o wyborach PO nie przyjęła propozycji, by jej
przedstawiciel przewodniczeniczył najważniejszej
w radzie komisji budżetu i finansów. Obrazą było to, że zwycięska koalicja ośmieliła się zasugerować, iżby kandydatem na
stanowisko przewodniczącego
tego ciała został Tomasz Sieradz,
lider klubu radnych PO, osoba
dobrze postrzegana przez działaczy NU. Nikt nie będzie dyktował Platformie, kogo ma wystawić do pełnienia poszczególnych funkcji – odgryzł się klub
PO i demonstracyjnie zbojkotował powyborcze negocjacje. Obstrukcja spowodowała, że NU
powierzył funkcje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji swoim ludziom oraz koalicjantowi. Kolejną demonstracją było zachowanie radnego PO
Michała Matejki, który został wybrany do prezydium rady. Mimo
że zgodnie z niepisanym obyczajem wszyscy wiceprzewodniczący siedzą podczas sesji za stołem
prezydialnym Matejka demonstracyjnie bojkotował prezydium, zasiadając na sali w otoczeniu partyjnych kolegów.
jednym z ostatnich
wydań „Passy ” pisaliśmy, że wniosek o
odwołanie profesora Królikowskiego ma podtekst polityczny i
jest dęty. Lech Królikowski to postać dotychczas niczym nieskalana. Jest społecznikiem, wybitnym varsavianistą, autorem kilkunastu książek o naszym mieście, wieloletnim prezesem powołanego do życia zarządzeniem przedwojennego prezydenta stolicy Stefana Starzyńskiego – Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy, a także emerytowanym inspektorem Najwyższej
Izby Kontroli. Ursynowska Platforma doskonale wie, że do Królikowskiego nigdy nie przylepił
się najmniejszy nawet brud, a
mimo to zawnioskowała odwołanie profesora. Mało tego, radna Małgorzata Szymańska po-

P

zwoliła sobie na niewybredny
atak pod jego adresem, traktując
szefa rady niczym człowieka skazanego już prawomocnym wyrokiem. Tymczasem Lech Królikowski nie jest ani
oskarżonym, ani
podejrzanym,
ani nawet
świad-

Południowego). Jednocześnie
pani radna prawie na każdej sesji ursynowskiego samorządu informuje, że jest lekarzem. Jej „jestem lekarzem” łacno przypomina słynne powiedzenie nieboszczyka Andrzeja Leppera
„Balcero-

W

kiem w
sprawie rzekomych nieprawidłowości
w
WSKiMS. Perfidnie wykorzystano fakty medialne do
celów politycznych, co samo w
sobie jest karygodne.
ałgorzata Szymańska nie po raz pierwszy prezentuje na sesji – mówiąc bardzo delikatnie –
brak ogłady. Nie po raz pierwszy
odnosi się też do politycznych
przeciwników po chamsku
(„gówno się na tym znacie” – cytat z jej wypowiedzi na sesji rady
poświęconej budowie Szpitala

M

Międzyświetlicowy Konkurs Wiedzy

wicz musi
odejść”. Na
wtorkowym posiedzeniu radna
Szymańska nie omieszkała poinformować sali, że jej
syn właśnie zdał aplikacje adwokackie „i to bez żadnej protekcji”. Nie wiem kogo może interesować zawodowy status syna pani Małgorzaty Szymańskiej, ale na pewno nie nas. Szymańska to postać komiczna i
można by skwitować wynurzenia tej pani pobłażliwym
uśmieszkiem, gdyby nie to, że ta
przemawiająca ze swadą konsjerżki radna coraz częściej obra-

ża ludzi. To nie uchodzi osobie z
wyższym wykształceniem, do tego lekarzowi. Jak widać, poziom
wykształcenia nie ma nic wspólnego z klasą człowieka.
odczas wtorkowej sesji
królowała pyskówka,
słowna szermierka nie
najwyższych lotów oraz wzajemne prowokowanie. Zdumiała zwłaszcza postawą radnych
z klubu „Nasz Ursynów”, którzy
przyjęli retorykę adwersarza i
wdali się w polityczną bijatykę z
mającymi pretensje do wszystkich, z wyjątkiem samych siebie, radnymi PO. Reprezentanci „Naszego Ursynowa”, mimo
że w większości nie mają przetarcia w radzie, powinni wiedzieć, że z Platformą nie opłaca
się toczyć dysput, ponieważ będą to zawsze dysputy o podłożu
politycznym. PO jest spadkobierczynią Unii Wolności, partii
„moralnych autorytetów”, której
członkowie uważali się za lepszych od innych pod każdym
względem. Platformersi – choć
nie wszyscy – przejęli w dużej
mierze od zmarłej śmiercią
gwałtowną UW taką postawę.
Nic nie jest w stanie wzruszyć
ich wysokiego mniemania o sobie i głębokiego przeświadczenia o własnej nieomylności. Dlatego wszelkie próby ścierania
się z nimi, nawet na żelazne argumenty, są bezcelowe.
rudno jednak zaakceptować to, że “Nasz Ursynów” zaczyna stosować politykę retorsji, którą w
poprzedniej kadencji ostro krytykował. Na wniosek PO o odwołanie Lecha Królikowskiego
NU odpowiedział wnioskiem o
odwołanie Michała Matejki z
funkcji wiceprzewodniczącego
rady dzielnicy, zarzucając mu
między innymi dzielenie rady
zamiast jej łączenia, jak również
demonstracyjne bojkotowanie
prezydialnego stołu. Był to
wniosek chybiony i ewidentnie
szkodliwy dla NU, ponieważ godzi w wizerunek tego obywatel-
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skiego stowarzyszenia. Reprezentuje ono w radzie dzielnicy
wyborców o rozmaitych poglądach politycznych, także liberalnych. Akurat w 2010 ci wyborcy nie chcieli głosować na
PO. Wniosek o odwołanie Matejki był równie dęty jak wniosek o
odwołanie Lecha Królikowskiego. Że Matejka nie chce siedzieć
za prezydialnym stołem? Nie
musi, lekarz mu tego nie przepisał, poza tym to wolny kraj i każdy radny może siedzieć na sali
gdzie chce.
niosek o odwołanie
profesora Lecha
Królikowskiego
upadł, i bardzo dobrze, bo profesor nie zasłużył sobie na takie
traktowanie oraz robienie z niego przestępcy wyłącznie na podstawie faktów medialnych.
Wniosek o odwołanie Michała
Matejki został przyjęty i jest to fatalne, ponieważ uczyniono to z
niskich pobudek, konkretnie z
chęci rewanżu, a może zemsty
za atak na swojaka. Radni NU
nie powinni uprawiać w samorządzie haniebnych praktyk
przynależnych partiom politycznym – wycinania przeciwników
i za wszelką cenę bronienia własnych szańców. Sami będąc w
opozycji, wielokrotnie stawali
się ofiarami takich posunięć i
„Passa” brała ich wówczas w
obronę. Dlatego trudno milczeć,
kiedy widzi się u rządzących tego typu patologie. Obie zwaśnione strony – i Platforma Obywatelska, i Nasz Ursynów – powinny wreszcie pojąć, że pełnią służebną rolę w stosunku do mieszkańców dzielnicy. Trzeba raz na
zawsze położyć kres osobistym
animozjom, debatować podczas
sesji z poszanowaniem politycznych przeciwników i pro publico
bono. A osobiste animozje? Można je przenieść na zewnątrz, mało to miejsca na Ursynowie? Na
wypadek poważniejszych sporów oferuję bezpłatnie swoje
usługi jako arbiter.
Ta d e u s z P o r ę b s k i

W

Goście w Ośrodku Pomocy Społecznej przy Cybisa

Czy wiesz, co jesz? Dwa uroczyste dni

Włączając się do ogólnopolskiej akcji promującej
zdrowe jedzenie wśród
dzieci oraz walkę z otyłością świetlica Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” zorganizowała międzyświetlicowy konkurs wiedzy pt.
„CZY WIESZ, CO JESZ” adresowany do dzieci ze
szkół ursynowskich.
Celem konkursu było ukazanie prawidłowych wzorców żywienia i utrwalenie nawyków
sięgania po zdrowe produkty.
Honorowy Patronat nad konkursem objął burmistrz Ursynowa
Piotr Guział.

Podczas konkursu dzieci miały możliwość wykazania się znajomością warzyw i owoców, produktów tworzących „piramidę
zdrowia” oraz podstawowych witamin i ich wpływu na zdrowie.
Miały również okazję wykazania
się takimi umiejętnościami jak:
obieranie ziemniaków, bicie piany, kwaszenie ogórków oraz tworzenie kompozycji z makaronu.
W konkursie wzięło udział
osiem szkół ursynowskich. Jury w
składzie: wicedyrektor Małgorzata Ulikowska, pielęgniarka Maryla Muszyńska oraz 5 losowo
wybranych nauczycieli ze szkół
ursynowskich oceniało zadania
konkursowe i wyłoniło laureatów.

W kategorii klas I: 1. SP 318, 2.
SP 336, 3. SP 313. Wyróżnienie
– SP 343.
W kategorii klas II: 1. SP 336,
2. SP 318, 3. SP 330. Wyróżnienie – SP 343.
W kategorii klas III: 1. SP 322,
2. SP 16. 3. SP 340. Wyróżnienie
– SP 336.
Laureaci otrzymali dyplomy
oraz nagrody ufundowane przez
burmistrza Dzielnicy Ursynów
Piotra Guziała. Ponadto uczestnicy wzięli udział w loterii fantowej, w której wygrane, promujące naszą Dzielnicę, ufundowane zostały przez Urząd Dzielnicy
Ursynów. Spotkanie było okazją
do utrwalenia wiadomości na
temat zdrowych produktów
żywnościowych oraz dobrej zabawy, jak również służyło integracji dzieci ze szkół ursynowskich. Wszyscy uczestnicy podczas zmagań konkursowych mogli korzystać ze zdrowego poczęstunku, na który składały się
rodzynki, marchewka, jabłka,
sezamki i woda.
Imprezę przygotowały i przeprowadziły: kierownik świetlicy
Teresa Smolińska-Łącka oraz
Iwona Bochowicz, Agnieszka Ślesicka i Magdalena Wiśniewska.
Te r e s a S m o l i ń s k a - Ł ą c k a

21 listopada uznawany
jest za Światowy Dzień
Życzliwości i Pozdrowień,
a także Dzień Pracownika
Socjalnego.
Z tej okazji w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
przy ul. Cybisa 7 odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli
pracownicy Ośrodka oraz zaproszeni goście – przedstawiciele
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz Straży Miejskiej i Policji.
Wśród gości byli: zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów Janina Rogg, zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej

Anna Borowska-Tomczyk, komendant Komisariatu Policji
Warszawa-Ursynów Tomasz Witkowski wraz z zastępcą Dariuszem Zęgota, komendant Straży
Miejskiej Wojciech Janicki.
Uroczystość rozpoczęła Iwona Tomaszewska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, która przypomniała genezę święta wszystkich pracowników socjalnych ustanowionego
ponad 20 lat temu oraz krótką
historię pomocy społecznej. Następnie głos zabrał dyrektor
Ośrodka Marek Pawlęga oraz
kierownicy działów, którzy złożyli życzenia wszystkim pracow-

nikom oraz wyrazili podziękowania za ich wkład pracy w pomoc potrzebującym, podkreślając jednocześnie ogromne poświęcenie, zaangażowanie i profesjonalizm wszystkich pracowników Ośrodka.
Zaproszeni goście złożyli życzenia pracownikom Ośrodka.
Podczas uroczystości dyrektor
wręczył awanse, wyróżnienia i
podziękowania szczególnie wyróżniającym się pracownikom.
Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem, po którym
uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
LP
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Koncert Brodskiego – kwintesencja egzystencji
Sama zapowiedź niedzielnego koncertu Vadima
Brodskiego w Ursynowskiej Arenie powinna zelektryzować wszystkich
mieszkających tu miłośników muzyki. Oto światowej sławy wirtuoz skrzypiec, grający w najbardziej
prestiżowych salach koncertowych na wszystkich
kontynentach, będzie u
nas na wyciągnięcie ręki.
Takiej okazji nie można przegapić! Vadim (a właściwie Awadij) Brodski urodził się w Kijowie w 1950 roku. Jest potomkiem Adolfa Brodskiego, pierwszego wykonawcy Koncertu
skrzypcowego Piotra Czajkowskiego. Rodzina o żydowsko-ukraińskich korzeniach pochodzi z Brodów (stąd nazwisko).Vadim uczył się gry na
skrzypcach od 6 roku życia na
Stradivariusie przywiezionym z
wojny przez ojca. Był uczniem
Dawida Ojstracha. Już jako 11latek wystąpił z Orkiestrą Symfoniczną w Kijowie w Koncercie
Dymitra Kabalewskiego prowadzonym przez samego kompozytora. W 1973 roku wygrał ogólnorosyjski konkurs dla skrzypków, potem konkurs im. Henryka Wieniawskiego (1977) i konkurs Tibora Vargi w Szwajcarii
(1984). Był pierwszym radziec-
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Marek Majewski świętował 60-lecie

kim skrzypkiem, który wystąpił
w Watykanie przed Janem Pawłem II. Jego wykonanie Missa
Solemnis Beethovena było wówczas transmitowane przez cały
świat (z wyjątkiem Polski).
Koncertowanie to dla niego
„kwintesencja egzystencji”. Zawsze powtarza: „Chcę śpiewać
skrzypcami”. Jego ulubionym
kompozytorem jest, jak mówi, ten,
którego utwór gra w danej chwili.
Ma w repertuarze ponad 40
koncertów (Paganiniego, Bartoka, Vivaldiego, Czajkowskiego,
Szostakowicza, Pendereckiego)
i tyleż samo nagranych płyt, w
tym Arcydzieła na skrzypce i orkiestrę (2003) i trzypłytowy album Europa nam – my Europie.
Jeżdżąc po całym świecie, prezentuje cykle swoich koncertów:
Karnawał wg Vadima, Love story Vadima, Od Bacha do The Beatles. Tych ostatnich określa mianem Mozarta XX wieku.
W Arenie wystąpi z zespołem
Baltic Band, grając właśnie przeboje z repertuaru zespołu The
Beatles, ponadto usłyszymy popularne utwory muzyki klasycznej i jazzowej.
Ursynów darzy wielkim sentymentem. Tu mieszkał przez 5 lat
(1981-1986). Wyjechał do Włoch
po wygraniu konkursu im. Paganiniego z prozaicznego powodu:
bezskutecznie starał się na Ursy-

nowie o telefon, a bez telefonu,
wiadomo, żadne sypiące się z całego świata propozycje koncertowe nie miały szans na dotarcie.
Teraz mieszka w Rzymie, choć
w Warszawie ma ciągle małe
mieszkanko (choć nie na Mariensztacie). Jest nadal obywatelem RP, co zawsze podkreśla. W
Polsce zagrał w filmie Jacka
Bromskiego U Pana Boga w
ogródku, wystąpił w roli Cygana
w inscenizacji Hrabiny Maricy
(reż. Marta Meszaros) a niedawno w telewizyjnym show Gwiazdy tańczą na lodzie, jednocześnie grając na skrzypcach i jeżdżąc na łyżwach w rytm melodii
z opery Carmen Bizeta. Swą grą
zachwycił nawet Dodę, tak dalece, że obiecała, że pierwszy raz w
życiu pójdzie do opery.
W 2005 roku doktoryzował
się na Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy. Jego praca „Ewolucja interpretacji i fenomen dialogu stylów”, była poświęcona sonatom skrzypcowym Bacha i
Ysaye’a.
Ma syna Juliana, który też jest
muzykiem, gra w kwartecie
smyczkowym muzykę barokową.
Na imprezę (25 listopada,
godz. 18.00) zaprasza Burmistrz
Dzielnicy wraz z Wydziałem Kultury i Ursynowskim Centrum
Sportu i Rekreacji.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

W Piaseczyńskim Domu Kultury

Goście trochę zawiedli Urok Świeczowiska

Przyzwyczailiśmy się do
tego, że każdy program
Domu Sztuki z cyklu Marek Majewski i jego goście
to porcja inteligentnej rozrywki, danie o wyrafinowanym smaku, dobrze i
ostro przyprawione.
Skarżyłem się miesiąc temu,
że jako recenzent nie mogę się
wyżyć i przypiąć wykonawcom
żadnej łatki, bo Marek sprowadza na Ursynów a to Czerwony
Tulipan i Czystych jak łza z Olsztyna, a to serwuje na deser
Krzysztofa Daukszewicza, a to
Kabaret Ot.To, których programy są perfekcyjnie przygotowane i od lat utrzymują wysoki poziom, wprawiając mnie nieustannie w zachwyt.
I oto Marek zlitował się nade
mną, żebym sobie pióra nie stępił, popadając w rutynę ciągłego
chwalenia i podał tym razem danie lekko niestrawne.
Wystąpił Kabaret Kałamasz
(korekto, nie poprawiaj!). Nie,
nie ma błędu, to efekt zamierzony, modny ostatnio jak facebookowy paczaizm czy rzekomo
dowcipny tytuł Uważam, rze…
pewnego pisma, udającego poważny periodyk. Tym razem nazwa kabaretu pochodzi od inicjałów członków zespołu, którymi są: Bogdan KA-lus, Jacek ŁA-

-pot, Sylwester MA-ciejewski i
Dariusz SZ-weda.
Panowie zachęceni licznymi
sukcesami (Jacek Łapot związany był z kabaretem Długi, a Bogdan Kalus i Sylwester Maciejewski to filary cieszącego się dużą
popularnością serialu telewizyjnego Rancho), postanowili rok
temu założyć własny kabaret.
Problem w tym, że nie znaleźli
żadnej oryginalnej formuły i własnego stylu, wyróżniającego ich
spośród czeredy podobnych zespołów hasających po satyrycznej łączce, powielają schematy,
stosują banalne chwyty i dowcip dość płaski.
Formuła prowadzenia dialogów przez trójkę wykonawców
mimo woli nasuwa skojarzenie z
poprzednio oglądanym Kabaretem Ot.To, ale cóż, podobieństwo na tym się kończy. Brakuje
tej lekkości, finezji, spontaniczności. Kałamasz robi to dość
schematycznie i ociężale. Twórcy kabaretu uwierzyli, że postaci podsklepowych pijaczków i
prowadzone przez nich dialogi z
natury rzeczy są śmieszne, stąd
zamiast inteligentnego dowcipu
i aluzji, dość prostacka dosłowność, choćby kilkakrotne powtarzanie w charakterze śmiesznej
pointy dosadnego stwierdzenia,
że coś jest do dupy.

Nie będę aż tak surowy w ocenie programu, ale wytknąć muszę, że piosenka o tanich winach
na melodię kultowych Tanich
Drani z Kabaretu Starszych Panów (ongiś popisowy numer Czechowicza i Michnikowskiego) nie
ma szans na dorównanie pamiętnemu pierwowzorowi ani tekstem, ani sposobem wykonania.
Satyra na pobyt podstarzałych
podrywaczy w sanatorium czy
próba parodiowania rapu to
chwyty mało odkrywcze. Sylwestra Maciejewskiego, dobrego
skądinąd aktora, w kabaretowych
skeczach jest mi po prostu żal.
Takie żarty bawią być może,
widzów tu i tam, ale ursynowska
publiczność jest bardziej wymagająca. Poprzednie programy okraszała perlistym śmiechem, tym
razem zdarzały się jedynie pojedyncze rechoty, ale kaskad śmiechu nie było. Na pocieszenie,
obiektywnie przyznam, że podobało mi się kilka dobrych pomysłów (rozmowa telefoniczna, kpiny ze sprzedaży bezpośredniej,
propozycja zakupu grobowca),
ale od gości Marka Majewskiego
oczekuję czegoś więcej.
Najjaśniejszą stroną spotkania stał się zatem sam gospodarz. Informując o trwającym
właśnie Festiwalu Bardów OPPA, Marek Majewski przypomniał prezentowanych i nagrodzonych ongiś na tej imprezie
kilka własnych utworów, które
aktualności wcale nie straciły.
Gospodarz obchodził tego
dnia 60. urodziny, co ursynowscy goście uczcili owacją przed
programem. Szkoda, że urodzinowy program nie stał się godną
oprawą jubileuszu.
Kolejne spotkanie w poniedziałek 10 grudnia. Nie wiadomo jeszcze kto będzie Marka gościem. Dotychczas akceptowałem z góry każdą jego propozycję i zapraszałem Państwa w
ciemno. Po ostatnim programie
stałem się bardziej ostrożny i zapraszam z pewną rezerwą.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

W pogoni za dobrami tego
świata rozpędziliśmy się
już tak bardzo, że gdyby
zabrać nam cel, bieglibyśmy dalej, niejako z sama
siłą rozpędu, bezwładnie.
Piaseczyński Dom Kultury oferuje nam coś niezwykle interesującego – „Świeczowisko”. Są to
comiesięczne spotkania przy
świecach, herbacie i ciastkach,
ale co najważniejsze – spotkania z poezją śpiewaną, która,
miejmy nadzieję, pozwoli nam
się zatrzymać, choćby na chwilę.
– Od 1994 roku prowadzę w
piaseczyńskim Centrum Kultury
imprezę, która nosi nazwę
„Świeczowisko”. Są to cykliczne, comiesięczne spotkania, podczas których przy herbacie i
świecach słucha się piosenki literackiej w wykonaniu pięcioosobowego zespołu, w którego składzie śpiewam. Pomysł na organizację tego typu spotkań, narodził się z mojej fascynacji tzw.
„poezją śpiewaną” oraz z chęci
nawiązania do klimatu, jaki tworzą ogniska, zwłaszcza te harcerskie, pełne wzniosłej atmosfery i poczucia wspólnoty – mówi
Katarzyna Biernadska-Hernik. I
rzeczywiście, tuż po wejściu i zajęciu miejsca, tuż po pierwszych

akordach pierwszego utworu
czuje się w powietrzu coś wyjątkowego. Odczuwa to również
piaseczyńska młodzież, która od
osiemnastu lat przychodzi tu tak
licznie.
„Świeczki”, jak potocznie nazywa się minirecitale zespołu
„Parasol Poetica”, to ambitna
alternatywa na piątkowe wieczory. Ambitna, ale również lekka, przyjemna, często dająca do
myślenia. Alternatywa, którą
można by nazwać fenomenem,
bo jak inaczej wytłumaczyć
piątkowy wieczór i pękającą w
szwach salę, która, bynajmniej,

nie jest salą dyskotekową? Otóż,
aby się o tym przekonać, wystarczy wybrać się w piątek 14
grudnia do Centrum Kultury w
Piasecznie przy ul. Kościuszki
49. Jak zwykle wystąpi tam „Parasol Poetica” w składzie: Katarzyna Biernadska-Hernik, Edyta Kozińska, Paweł Górski, Arek
Zewar i Marcin Adamski. Naprawdę warto przekonać się samemu, co daje choćby jeden taki wieczór.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.kulturalni.pl
Michał Ositek

Złote florecistki z K.S. d’Artagnan Ursynów
XIV Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych we florecie
W minioną niedzielę powodów do zadowolenia dostarczyły florecistki d’Artagnana – drużyna w
składzie: Natalia Gondek, Sylwia Lenard, Ola Paluch oraz Jagoda Sadowska były świetnie dysponowane i zwyciężyły w pięknym stylu. III miejsce i brązowy medal zdobyła II drużyna K.S. d’Artagnan
– Michalina Broda, Ala Rogóż i Paulina Sobiech. Było to bardzo miłe dopełnienie sukcesu koleżanek
z pierwszej drużyny. Dziewczęta trenowane są przez mistrza olimpijskiego Lecha Koziejowskiego, Waldemara Wróblewskiego oraz Wojciecha Zabłockiego w klubie, który działa przy SP nr 340.
W szkole są trzy klasy sportowe o profilu szermierczym, a pani dyrektor Małgorzata Osiecka z
ogromną życzliwością i zaangażowaniem wspiera młodych sportowców. Z tym większą satysfakcją, pani dyrektor wręczała puchar zwyciężczyniom turnieju - swoim wychowankom.
Poprzedniego dnia walczyli floreciści, wystartowało dziewięć drużyn, a zwycięstwo odnieśli Wrocławianie, srebrny medal dla IKS Warszawa, brązowy dla Kolejarza Wrocław. W zawodach startowały florecistki i floreciści z roczników 1999 i 2000.
Turniej odbył się po raz pierwszy w nowym budynku szkoły, która funkcjonuje dopiero od września. Piękna, nowoczesna sala sportowa dodała zawodom wspaniałej oprawy.
Są powody do dumy. Gratulacje dla wspaniałych dziewcząt z K.S. d’Artagnan, a także dla ich treKo z
nerów.
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Orły i nagrody rozdane na Wielkiej Gali
Organizatorzy przedsięwzięcia:
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu
Przemysłu i Usług oraz Europa
2000 Consulting Sp. z o.o., 17 listopada br. uroczyście przedstawili Laureatów VI edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, VII edycji konkursu
„Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”, X Jubileuszowej
edycji konkursu „Mazowiecka
Firma Roku” oraz VI edycji konkursu „Perły Medycyny”.
Połączenie tych przedsięwzięć wskazuje na szereg cech łączących Laureatów, reprezentujących różne branże.
Bez wątpienia Laureaci to podmioty,
które nadają ton rozwoju nie tylko polskiej przedsiębiorczości, ale również
polskiej gospodarce.
Konkursy mają charakter cykliczny i
jak co roku adresowane są do wszystkich firm i przedsiębiorców z sektora
budownictwa, do samorządów, zakładów opieki medycznej, firm działających na rynku medycznym oraz innych
firm i przedsiębiorstw z Mazowsza, niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości czy liczby zatrudnionych pracowników.
Zdobycie nagrody w konkursach stanowi wyjątkowy to prestiż. Produkty,
usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania doceniane
przez Kapitułę, przodują w dziedzinie
biznesu. Działania promocyjne pomagają w budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Podnoszą konkurencyjność na rynkach krajowych i
zagranicznych.
Udział w Konkursie jest sukcesem
będącym uwieńczeniem ciężkiej pracy
dla firm i innych podmiotów.
W uroczystości rozdania nagród
wzięło udział ponad 600 gości. Galę w
tym roku poprowadzili: Krzysztof Ibisz
oraz Joanna Jabłczyńska. Uczestniczy-

li w niej przedstawiciele zwycięskich
podmiotów, ludzie ze świata polityki i
kręgów biznesu. Po części oficjalnej
nadszedł czas na zabawę, a goście bawili się przy muzyce gwiazd wieczoru:
Papa Dance, The Postman wykonujący
piosenki z repertuaru The Beatles.
Stałym punktem uroczystości jest aukcja charytatywna, z której dochód
przeznaczono dla stowarzyszenia „Budzimy Nadzieję” z Drzewicy, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działania promocyjne wspierane są
przez publikację „Almanach Polskiej
Przedsiębiorczości”, poświęconą Laureatom Konkursów. Publikacja ta rozpowszechniana jest wśród administracji
rządowej i samorządowej, największych
firm w Polsce, na targach oraz wśród
firm nominowanych i ich kluczowych
klientów.
Organizatorami od dziesięciu lat są:
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach zostali:

Laureaci konkursu
„Orły Polskiego Budownictwa 2012”
Budownictwo Przemysłowe i Specjalistyczne
I nagroda – RO.SA.-MET Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca

I nagroda – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Budecon S.A.
Inwestor/Inwestycja
I nagroda – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Obiekty oświatowe
I nagroda – Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Gwarant” Eugeniusz
Zieliński/Hotele i Centra Konferencyjne

Producenci Materiałów Budowlanych/Infrastruktura Inżynieryjna, Kolejowa i Drogowa
I nagroda – Track Tec S.A.
Producenci Materiałów Budowlanych
I nagroda – Cemex Polska Sp. z o.o.
Usługi Deweloperskie
I nagroda – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Dach-Bud Sp. z o.o.
Usługi Dla Budownictwa
Modernizacja Obiektów
I nagroda – Inwestbud Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp. K.
Elektrotechnika i Elektroinstalatorstwo
I nagroda – ElektroUnion Sp. z o.o.
Wyposażenie Wnętrz
I nagroda – Ceramika Paradyż
Sp. z o.o.
Zarządzanie Nieruchomościami
I nagroda – Chorzowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Laureaci konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2012”
Gmina Miejska, Miejsko-W
Wiejska
I nagroda – Gmina Grodzisk
Mazowiecki
Gmina Wiejska

I nagroda – Gmina Lesznowola
Laureaci konkursu „Gmina Atrakcyjna Turystycznie 2012”
Gmina od 15 000 do 30 000 mieszkańców
I nagroda – Gmina Kórnik
Najlepszy Wójt Roku 2012
Marii Jolancie Batyckiej-W
Wąsik – zgłoszonej przez Urząd Gminy w Lesznowoli.
Za działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego
Najlepszy Burmistrz Roku 2011
Grzegorzowi Benedykcińskiemu –
zgłoszonemu przez Urząd Miejski w
Grodzisku Mazowieckim;
Mazowiecki Powiat Roku 2012
I nagroda – Powiat Makowski
II nagroda – Powiat Pruszkowski
III nagroda – Powiat Łosicki
Mazowiecka Gmina Roku 2012
Gmina Miejska, Miejsko-W
Wiejska
I nagroda – Gmina Grodzisk
Mazowiecki
II nagroda – Gmina Tarczyn
III nagroda – Gmina Góra Kalwaria
Gmina Wiejska
I nagroda – Gmina Lesznowola
I nagroda – Gmina Michałowice
Nagroda Specjalna
Statuetka i Dyplom Uznania „Za dynamiczny rozwój, działania projakościowe oraz za świadczenie usług medycznych ratujących zdrowie i życie
ludzkie na najwyższym poziomie”
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„Meditrans” SPZOZ w Warszawie
Więcej informacji można znaleźć w
biurze konkursów Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. ul. Popas 7, 02-196
Warszawa, tel./fax 022 609 18 10,
e-mail sekretariat@europa2000.pl
lub na stronach: www.orlybudownictwa.pl, www.samorzady.org,
www.firmaroku.pl, www.perlymedym.m.
cyny.pl
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Piórem Derkacza

Szyfry cyfry

Ryszard Kochan

Biedne dzielnice bez dobrych adresów
bliżej niewyjaśnionych przyczyn, po kilkunastu miesiącach lekceważenia
innych dzielnic i gmin, oczywiście w kontekście Internetu, nadeszła pora na ponowny przegląd stanu posiadania, czyli wyglądu i funkcjonalności oficjalnych witryn dzielnic Warszawy i „stron gminnych” na jej obrzeżach.
Z tym wyglądem, to oczywiście tak sobie napisałem, bo mi ładnie brzmi samo słowo. Każdy z moich znajomych wie lub się domyśla, jaki jest mój stosunek do estetyki. Najgrzeczniej mogę powiedzieć, że się na tym nie znam i nie zamierzam się znać. Jeśli rozgorzeje dyskusja lub pojawią
się nieszczęśnicy starający się mi udowodnić, że ludzie rodzą się z poczuciem piękna, to, znów najgrzeczniej jak mogę, stwierdzę, że o gustach nie dyskutuję i że szkoda mleć ozorem po próżnicy.
Użyłem zatem słowa „wygląd” ze względów estetycznych, czyli że to słowo podoba mi się, choć się
na tym nie znam. Mniej podobają mi się witryny robione według jednego szablonu na domyślnych ustawieniach. Na tym już się trochę znam. Szczerze powiedziawszy, wolałbym by witryny warszawskich
dzielnic miały identyczną wewnętrzną konstrukcję – powtarzam, wewnętrzną – kolorki i bajerki
niech sobie każda robi jakie chce. Dla mnie jest ważne, żebym niemal z zamkniętymi oczami, znając
witrynę jednej dzielnicy trafił w podobne miejsce na witrynie innej, Czy tak dużo żądam?
Okazuje się, że bardzo dużo. Samo trafienie adresu bywa kło„Konia z rzędem potem. Najrozsądniejszym adresem, jednoznacznie wskazującym
zawartość jest, na przykład, www.ursynow.waw.pl. Krótkie wytemu, kto poda na
jaśnienie. Nie „Ursynów”, a „ursynow”, bo ma tam trafić też gość
adres oficjalnej z zagranicy, który nie ma pojęcia o istnieniu „ó”. Oczywiście,
powiedzieć, by się uczył, ale jak mu przeliterować ten adstrony Dzielnicy można
res przez telefon. Wysłać maila? A jeśli to Niemiec i ma jakiś
Śródmieście”
umlaut w adresie mailowym, to leżymy, bo nie znamy niemieckiego, a on polskiego. A przez brak zrozumienia padały imperia.
Dlaczego, w takim razie nie „Ursynow”? Przecież wielkie i małe litery nie są rozróżniane. Takie przekonanie panuje wśród ludzi ograniczonych. Ograniczonych systemem Windows – pod Linuksem
wielkie i małe litery mogą być rozróżniane. Po co zbędny kłopot?
Przejdźmy do „waw”, które wskazuje, że domena znajduje się grupie lokalnej ograniczonej zasadniczo do Warszawy, a „pl” to Polska. I bardzo dobrze – www.ursynow.waw.pl może stanowić wzorzec. Ktoś powie, że adres zbyt długi. Prawda. Co robi przeciętny, myślący człowiek? Wymyśla krótszy. Jaki krótszy? Oczywiście, www.ursynow.pl. Jest kilka Ursynowów poza Warszawą, ale kudy im
się równać do warszawskiego. Pozbyliśmy się „waw”. Domena nadal zbyt długa, nieprawdaż?
Usuńmy „www”. Wykupujemy zatem domenę o nazwie ursynow.pl – bez „www”. I gotowe. No nie
całkiem. Każda współczesna przeglądarka doda nam domyślnie te trzy literki „w” (World Wide Web)
na początku wpisu ursynow.pl. Pora na podsumowanie: wykupujemy trzy domeny – ursynow.pl,
www.ursynow.pl i www.ursynow.waw.pl. Jeśli internauta wpisze którykolwiek z tych adresów, to
odwiedzi tę samą witrynę Dzielnicy Ursynów.
A teraz zagadka. Zajrzyjmy w okno naszego największego sąsiada, tego z północy. Kto poda z pustej
głowy, czyli bez użycia wyszukiwarki, adres oficjalnej witryny dzielnicy Mokotów? Tak, mokotow.waw.pl
i www.mokotow.waw.pl. Na mokotow.pl i www.mokotow.pl zabrakło kasy, czy wyobraźni? Już słyszę:
„Domena jest wykupiona, zarezerwowana...”. To odkupić. Odkupić, bo cwaniak jeden z drugim sobie
ją założył tylko po to, by zarobić. Jego prawo, tym też się w naszej plugawej rzeczywistości handluje.
A jeśli już któryś z szanownych Czytelników odgadł adres Mokotowa, to konia z rzędem temu,
kto poda (też z pustej głowy) adres oficjalnej strony Dzielnicy Śródmieście. Nie męczcie się Państwo:
www.srodmiescie.warszawa.pl. I to mi się nie podoba. Biedna dzielnica.

Z

Piotr Guział,
burmistrz Dzielnicy Ursynów
Jeden z tygodników opublikował niedawno listę 10 najbardziej wpływowych osób w Polsce.
Na tej liście znalazł się duchowny, szef rządu, lider opozycji, dwóch ekonomistów. Jest też
dwójka dziennikarzy, szefowa kinematografii i społecznik. Zadałem i ja sobie trud ułożenia
listy najbardziej wpływowych osób na Ursynowie. Bez wątpienia znalazłby się na niej Piotr
Guział. Jest miejsce dla dwóch duchownych: ks. prałata Tadeusza Wojdata i ks. prałata Józefa
Maja. Za pracę w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki przyznałbym miejsce dla Jacka Freda
Ojdy. Maciej Petruczenko, to gwiazda dziennikarstwa, publicystyki i komentarzy sportowych.
Profesor Marek Budzyński jest tym architektem, który zurbanizował Ursynów. Wpływowymi
osobami na Ursynowie byli i są Machajowie. Nie należy też zapominać o byłym burmistrzu
Ursynowa Stanisławie Falińskim. Z tej racji, że żona zawsze wywiera duży wpływ na męża, nie
wymieniłem na tej liście swojej żony Ireny. A ma ona spore sukcesy w edukacji plastycznej dzieci
Jerzy Derkacz
i młodzieży na Ursynowie.

RESET

Andrzej Celiński

Co po zmianie lidera PSL
SL to najdłużej rządząca w demokratycznej Polsce partia. Wyborów nie
wygrała nigdy. Najlepszy wynik, ponad 15%, miała w 1993 roku. Dostaje zwykle 7-9% wyborczych głosów. Siódmy już jednak rok ludowcy są
nieprzerwanie w koalicyjnym rządzie. Tylko przez sześć lat, na dwadzieścia trzy,
nie rządzili. Ich lider był dwukrotnie premierem. Współrządzą we wszystkich samorządach wojewódzkich. W trzech mają marszałków.
Ich wpływ na politykę jest większy niż wynika to z wyborczej pozycji. Dla ich wyborców jest to
korzystne. Z punktu widzenia interesu Polski – niekoniecznie. Nie mają i nigdy nie mieli skrupułów w zawłaszczaniu urzędów. To PSL rozpoczął obsadzanie swoimi wszystkiego co w zasięgu wzroku. Nie tylko z partyjnego, ale i z rodzinnego klucza. Inne partie podążyły za nimi. Dzisiaj Platforma Obywatelska niczym w tej sprawie nie jest lepsza. Jeśli więc krytykować nepotyzm i kolesiostwo,
to krytykować należy system partyjny i brak szacunku dla instytucji Służby Cywilnej w politycznych
elitach naszego kraju, a nie jedynie ludowców.
Zmiana jest zaskakująca na tyle, że zaskoczyła największego jej beneficjenta. Prawda, że od kilku miesięcy opowiadał, iż wygra. Zaklinał rzeczywistość. Okazało się, że skutecznie. Janusz Piechociński, absolwent SGH i wykładowca tej uczelni, mieszkający na obrzeżach Warszawy, ale jedynie
z ogródkiem wielkości piąstki dziecka – inteligent,
„W polityce tak łatwo trochę odyniec choć starannie odrabiający swoje
lekcje w partii, niezwyczajnie pracowity,
o podziały, a tak trud- afiliacyjne
ambitny – uważany był, właściwie bezwyjątkowo,
no o współpracę”
za niewybieralnego.
Waldemar Pawlak, człowiek równie ambitny, pracowity i też odyniec, z wizerunkiem chłopa z chłopów, przez lata skutecznie blokował rządowe, uzasadnione talentem i wiedzą, ambicje Piechocińskiego. Łatwo powiedzieć o nowym prezesie, że to
człowiek bez doświadczenia. Tyle, że każdy premier, minister, prezes kiedyś był takim właśnie człowiekiem. Najwybitniejsi z reguły byli ludźmi niedoświadczonymi. Mazowiecki – jakie miał doświadczenie? Bielecki? Pawlak? Olszewski? Buzek? Moc tego argumentu nie jest wielka. Wystarczająca, żeby grzmotnąć w głowę. Mierna jeśli odnieść ją do jakiejś prognostycznej wartości.
PSL nie była partią z mojej bajki. Mam na PSL anegdotę. Miażdżącą. Oni bardzo lubili w sporach
o swoje krzyczeć: „Żywią i bronią!”. Mieli jedno historyczne uzasadnienie tego krzyku. Apel Witosa w czasie wojny 1920 roku. Może jeszcze Kościuszko. W Rębowie nieopodal Wyszogrodu jest nieczynny już przykościelny cmentarzyk. Od drewnianych ścian kościółka odchodzą półksiężycem rzędy grobów. Jak słoje ściętego drzewa. Rok za rokiem. W latach pokoju proporcja nazwisk szlacheckich do chłopskich (wiem, które są które, bo to „moja” ziemia) jest taka, jaka na Mazowszu być powinna. 1:10, 1:12. W latach wojen i powstań zmienia się jak idzie o mężczyzn na 1:1. Wiek pogrzebanych wiele wyjaśnia.
Choć PSL to nadal partia nie z mojej bajki, to jednak jest partią znaczącą. Nic więc dziwnego, że
zaskakująca zmiana jej prezesa stała się sensacją. Piechociński zapowiada zmiany dotykające jądra
naszej polskiej partyjności. Chce oprzeć politykę na kompetencji. Na służbie. Zapowiada, że zacznie
swoją kadencję od objazdu uniwersytetów. To jest interesujące. Zwłaszcza że dotyczy tej partii. Jeśli nowy lider chce zacząć odbudowę etosu służby, takiego etosu, jaki przyświecał liderom zmian
1989 roku, to nie można tego zbyć milczeniem. Życzę mu powodzenia. Partyjniactwo dzisiaj jest
najsilniejszą barierą rozwoju Polski. Z powodu partyjniactwa polityka nie przynosi krajowi dodanej wartości. Nie wierzę więc, że się Piechocińskiemu powiedzie. Ale mu w tej sprawie kibicuję.
Trochę żal, że Pawlak odchodzi w momencie, gdy dojrzał do prawdziwego przywództwa. Zdaje mi się, że on coraz wyraźniej widzi konieczność prawdziwych reform. Także na wsi. Czuł się coraz bardziej skrępowany partyjnymi okolicznościami swego przywództwa. Waldemar Pawlak to jedna z tych osobowości w polityce minionych dwóch dekad, która nie powinna zniknąć. Jego doświadczenie jest wielkiej ceny. Zwłaszcza doświadczenie tego wszystkiego, co hamuje rozwój. Tego,
czemu służył i temu przeciwko czemu działał. A w jego przypadku przypowieść o jednym nawróconym zyskuje blask. Konflikt, który tak wyraziście widać w przypadku zmiany prezesa PSL, ukazuje wartość łączenia wobec antywartości dzielenia. Obaj – Pawlak i Piechociński – są nosicielami
różnych wartości i marzeń. Obaj są depozytariuszami czegoś cennego. Szkoda, że w polityce tak
łatwo o podziały, a tak trudno o współpracę.
Autor jest przewodniczącym Partii Demokratycznej – Demokraci.pl
andrzej@intelgraf.com.pl
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Eleni w Imielinie
Któż nie zna i nie nucił: Miłość jak wino; Na miłość nie ma rady; Nasz najpiękniejszy dzień; Po
słonecznej stronie życia; Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca. Wszystkie piosenki, nieco egzotyczne,
wprawdzie trochę podobne do siebie, ale melodyjne, rytmiczne, łatwo wpadające w ucho.
Od ponad 30 lat śpiewa je popularna piosenkarka greckiego pochodzenia Eleni.
W najbliższą sobotę, 24 listopada o godz. 18, będzie okazja usłyszeć ją na żywo w Imielińskim
Domu Kultury, gdzie wystąpi ze swoim zespołem.
Eleni, a właściwie Helena Dżoka, urodzona w Bielawie koło Wrocławia, jest ostatnią, spośród
dziesięciorga rodzeństwa, córką greckich emigrantów Peryklesa i Despiny Milopulosów. Ukończyła
średnią szkołę muzyczną (klasa gitary), debiutując w szkolnym zespole Niezapominajki, śpiewała
w szkolnym w tercecie Ballada. Po maturze występowała w studenckim zespole Hellen, potem została
solistką zespołu Prometheus, śpiewając greckie ballady (pierwszy występ 20 lipca 1975 roku w Domu
Marynarza w Gdańsku). Ma w swoim repertuarze ponad 200 piosenek.
Występowała w Niemczech, Francji, Holandii, Szwecji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i
Australii. Brała udział w festiwalach piosenki (Opole 1984, 1990, 1991, 1993), nagraniach radiowych
i programach telewizyjnych. Śpiewała w duetach z Wiesławem Ochmanem i Paulosem Raptisem.
Wydała kilka płyt długogrających: Po słonecznej stronie życia (1977), Eleni: Ty jak niebo, ja jak
obłok (platynowa płyta, w wersji angielskiej Lovers, 1980), Grecja raz jeszcze, Morze snu, Muzyka
twoje imię ma, Miłość jak wino (złote płyty), Moja miłość, Wakacyjny flirt, Buzuki Disco, Coś z Odysa
(z udziałem jednego z największych instrumentalistów greckich Jannisa Sinanisa)
W plebiscycie Lata z radiem została uhonorowana tytułem Królowej Polskiej Piosenki, zdobyła
prestiżową nagrodę Victora (1986). Trzydziestolecie pracy artystycznej obchodziła na Jasnej
Górze w Częstochowie. Z tej okazji ukazała się książka „Nic miłości nie pokona”, wywiad-rzeka
WD
przeprowadzony przez o. Roberta Mirosława Łukaszuka.

Wo j t e k D ą b r o w s k i

Przesłanie 60-latka
Przekazane Markowi Majewskiemu z okazji 60 urodzin podczas programu w Domu Sztuki, 19 listopada 2012
Tak niedawno zaczynałem ssać mleko...
Dziś rozumiem, że czas płynie jak rzeka.
Przeminęły i odchodzą daleko
Cztery mendle, pięć tuzinów, sześć dekad.
I choć zęby atakuje próchnica
I potrzebna coraz częściej jest viagra,
Chciałoby się z wiatrem gnać po ulicach
I poszaleć, kiedy w duszy coś zagra.
Więc choć życia już nadchodzi listopad
I niewiele można zasiać na grządce,
Z kopą lat, trzeba życiu dać kopa,
Kochać życie, zwłaszcza po sześćdziesiątce.
Z serdecznymi życzeniami
MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego). Także na Facebooku.
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Po wyścigowych ostatkach Służewiec do wiosny zamyka podwoje

Tegoroczny sezon pod znakiem Cameruna
Ostatnia dwudniówka na
Służewcu tradycyjnie obfitowała w niespodziewane
rozstrzygnięcia i wysokie
wypłaty w totalizatorze.
Trwała zacięta walka o
czempionaty w poszczególnych kategoriach i dopiero
dwa ostatnie dni wyścigowe wyłoniły zwycięzców.
akończony w niedzielę
sezon wyścigowy 2012
można uznać za udany,
choć do pełni szczęścia nadal
daleko. Martwią mizerne pule w
poszczególnych zakładach totalizatora, ale dopóki nie stworzy
się możliwości obstawiania zakładów wzajemnych w Internecie, nie ma szans na poprawę
sytuacji na tym obszarze. Nowelizacja ustawy o grach hazardowych z maja 2011 roku daje
możliwość obstawiania wyników gonitw przez Internet. Możliwe jest urządzanie końskich
zakładów wzajemnych w sieci
pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych, w tym
uzyskania zezwolenia wydanego przez ministra finansów. Totalizator Sportowy, organizator
wyścigów na Służewcu, rozpoczął ponoć procedurę mającą na
celu uzyskanie stosownych zezwoleń.
ocieszające jest to, że
Służewiec stał się stabilny – nagrody są terminowo wypłacane, ich pula z roku
na rok rośnie, co prawda nieznacznie, ale jednak, kolejne sezony nie są zagrożone, a Derby
czy Wielka Warszawska gromadzą jak za dawnych dobrych lat
kilkunastotysięczną widownię.
Takiego komfortu nie było przed
2008 rokiem. Ostatnio widać coraz większe zainteresowanie losem służewieckiego hipodromu
ze strony parlamentarzystów, co
dobrze rokuje zabytkowemu
obiektowi. Totalizator Sportowy
– ustami kierownictwa spółki –
gwarantuje status quo, jeśli chodzi o zachowanie na Służewcu
dominującej funkcji wyścigów

konnych. Tego typu deklaracje są
dla środowiska wyścigowego
szczególnie cenne.
ednocześnie TS zdecydowanie dementuje
plotki o rzekomych planach likwidacji toru treningo-
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płotów z miejsca na miejsce nie
jest czynnością specjalnie skomplikowaną. Z nieoficjalnych informacji wynika, że trenerzy
mieliby do wyboru – trenowanie koni jak dawniej na starym
torze roboczym lub na nowo

na Zachodzie, gdzie uczestniczą w aukcjach, sprowadzając
do kraju wartościowy materiał
hodowlany. Konie sprowadzone z zagranicy wzięły w tym roku wszystkie najważniejsze nagrody dla folblutów, wygrały

sezon. Z zasłużonym dla Służewca dżokejem Rumenem
Ganczewem – Panczewem
stworzyli tandem trudny do pobicia na wewnętrznej bieżni.
Dość powiedzieć, że na trzynaście gonitw płotowych, rozegra-

Camerun – Koń Roku 2012
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Marka Nowakowskiego. Kupiony w Irlandii ogier wygrał
wszystkie najważniejsze gonitwy długodystansowe, z prestiżową Wielką Warszawską włącznie. Dosiadał go Piotr Piątkowski. Kłusakiem roku nie mógł zostać wybrany żaden inny niż wybitna klacz francuskiego chowu
Nitisa Josselyn. Nitisa wygrywała gonitwy jak chciała i lekkie załamanie formy pod koniec sezonu nie może mieć wpływu na jej
ocenę. Co do powożącego roku
– w grę wchodzą naszym zdaniem dwa nazwiska: Wanda
Górniak i Paula Żakowska, która jednocześnie jest także trenerem. Górniak wygrała nieco więcej gonitw, a Żakowska imponowała ofensywną jazdą. Nasz
werdykt – ex aequo. Pauli Żakowskiej przyznajemy natomiast
prymat w rankingu „kłusaczy”
trener roku.
odsumowując sezon
wyścigowy 2012 nie
sposób nie odnieść się
także do przegranych. Największą przegraną tego roku jest naszym zdaniem trener Anna Nieora-Tchuaseli, której konie prezentowały katastrofalną wręcz
formę. Na 111 startów zaledwie 6 zwycięstw to klęska. Służewieccy gracze przez większą
część sezonu zachodzili w głowę, co stało się z tą solidną w
poprzednich latach stajnią. Odpowiedzi brak. Kiepski sezon
miał także trener Michał Romanowski, który niepowodzenia
w wyścigach dla folblutów usiłował łatać dobrymi wynikami
w gonitwach arabskich. Zawód
sprawiły również konie ze stajni Tomasza Kluczyńskiego, mimo że stoi tam wiele utalentowanych folblutów z bardzo dobrymi papierami. Liczymy, że
w kolejnym sezonie tegoroczni
przegrani powetują sobie doznane straty.
na koniec miły akcent w
postaci wyróżnienia trener Kamili Urbańczyk.
Wojowała ona w tym sezonie –
używając kolokwializmu – „trzema końmi na krzyż” – konkretnie
siedmioma, sześcioma arabami
i jednym folblutem. W 51 startach podopieczni pani Kamili
siedmiokrotnie mijali celownik
jako pierwsi i dziesięć razy zajmowali drugie miejsca. Jedyny
folblut Lascadell dwa razy dowolnie wygrał gonitwy płotowe
deklasując konkurencję, zaś
arabski wałach Dar Duni od wiosny do późnej jesieni prezentował wyborną formę, dzielnie stawiając czoła ścisłej czołówce służewieckich arabów. Świetnie radziły sobie również Sangus i Wista. Solidnie przygotowywała do
wyścigów araby z SK Janów Podlaski trener Daria Gutowska, z
tym że w odróżnieniu od Kamili Urbańczyk miała do dyspozycji aż 49 koni. Wielokrotnie po
dwa trenowane przez nią araby
zajmowały miejsca w pierwszej
trójce. Wanda Górniak, Paula
Żakowska, Kamila Urbańczyk,
Daria Gutowska, Liliya Reznikowa-Wróblewska (amazonka roku), zatem – wiwat piękna płeć!
Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t . L e c h Kow a l s k i

P

P

wego. Ma on być zachowany,
ale planuje się jego wykorzystanie również w celach rekreacyjnych. Mówi się także o urządzeniu nowego toru roboczego na
wewnętrznej bieżni i przeniesieniu gonitw płotowych na
bieżnię zewnętrzną, na której
rozgrywane są gonitwy płaskie.
Technicznie istnieje taka możliwość, ponieważ przesuwanie

SEZON WYŚCIGOWY 2012 WEDŁUG PASSY
Trener Roku: Józef Siwonia
Wyróżnienie: Kamila Urbańczyk
Jeździec Roku: Piotr Krowicki
Wyróżnienie: Szczepan Mazur
Amazonka Roku: Liliya Reznikowa - Wróblewska
Rewelacja Jeździecka Roku: Oskar Cherek
Koń Roku: Camerun
Wyróżnienie: wałach Dar Duni
Hodowca Roku: Zbigniew Górski - Kishore Mirpuri
GONITWY PŁOTOWE
Koń Roku: Jutrzenka
Trener Roku: Janusz Kozłowski
Jeździec Płotowy Roku: Rumen Ganczew - Panczew
KŁUSAKI
Kłusak Roku: Nitisa Josselyn
Powożący Roku: Wanda Górniak i Paula Żakowska ex
aequo
Trener Roku: Paula Żakowska
Typer Roku: Katarzyna i Krzysztof Romaniuk (www.wyscigi-konne.info)
Blamaż Roku: Odwołanie na wniosek Komisji Technicznej mityngu w dniu 28 października

urządzonym. Natomiast właściciele koni uczestniczących w gonitwach płotowych przestaliby
wreszcie narzekać na stan bieżni wewnętrznej, która przez
większość sezonu przypomina
beton.
ieszy również zacieśniająca się współpraca Służewca z końskimi organizacjami z zagranicy.
Francuzi promują u nas wyścigi kłusaków, a organizatorzy
gonitw z Bliskiego Wschodu
wpisali Nagrodę Europy do
programu Światowego Festiwalu Konia Arabskiego (Global Arabian Flat Racing Festival) im. Szejka Zayeda Bin Sultana Al Nahyana, założyciela
Zjednoczonych
Emiratów
Arabskich. Bardzo dobrze układa się współpraca z berlińskim
torem Hoppegarten. Bywa także na Służewcu poważny inwestor z Louisville (Kentucky),
gdzie na torze Churchill Downs rozgrywane są amerykańskie Derby. Zagraniczne kontakty powinny prędzej czy później zaowocować ciekawymi
propozycjami.
ceniając zakończony
sezon od strony wyścigowej zauważa się
coraz gorszą kondycję krajowej
hodowli folblutów. Część stadnin została sprywatyzowana,
część sprzedano i utraciły one
dotychczasową funkcję (m.in.
Stubno, Kozienice). Jednocześnie zauważa się wzmożoną aktywność polskich hodowców
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także wiele gonitw nagrodowych niższej kategorii.
trona wyścigowa sezonu to także jeźdźcy.
Niestety, poziom jeźdźców produkujących się na Służewcu znacznie odbiega już nie
tylko od czołówki Starego Kontynentu, ale nawet od średniej
europejskiej. Dowodem na to
są pokazy jazdy w wykonaniu
zapraszanych do Polski na ważne gonitwy jeźdźców z zagranicy, takich jak Gary Hind, Per-Anders Graeberg, Tomas Lukasek, czy Fabien
dy się ocenia uczestników poszczególnych rankingów, cieszy przede wszystkim ostra rywalizacja. Co prawda najlepszy
trener sezonu 2012 Józef Siwonia mógł być pewny wygranej
nieco wcześniej, to jednak nie
przyszła mu ona łatwo. Konie
trenowane w tej stajni – na 172
starty – wygrały 45 gonitw, natomiast podopieczni drugiego
w klasyfikacji Wojciecha Olkowskiego mijali celownik jako
pierwsi 39 razy, tyle samo co
konie trenowane przez Janusza
Kozłowskiego. Przegrał on z Olkowskim gorszym stosunkiem
drugich miejsc. Pozycja Józefa
Siwoni jako trenera roku nie
podlega dyskusji, podobnie jak
pierwsza pozycja Janusza Kozłowskiego w rankingu płotowym. Wyspecjalizował się on w
przygotowywaniu koni do gonitw z przeszkodami i w tej kategorii dominował przez cały
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nych w sezonie 2012, ten znakomicie funkcjonujący duet wygrał aż osiem.
ybór jeźdźca roku
był utrudniony ze
względu na kontuzje Antona Turgajewa i Szczepana Mazura. Szczególnie pokrzywdzony przez los może
czuć się ten pierwszy, dżokej z
najwyższej służewieckiej półki,
ponieważ doznał poważnej kontuzji zaraz po gonitwie Derby,
a więc już w połowie sezonu wyścigowego. Mazura kontuzja dopadła w październiku. Obaj
jeźdźcy mieli duże szanse na
czempionat. Stanęliśmy przed
dylematem, co jest bardziej cenne – wygranie kilku nagrodowych gonitw najwyższej rangi,
czy liczba wygranych wyścigów
w połączeniu z zaufaniem graczy w całym sezonie? Uznaliśmy, że to drugie i dlatego w
rankingu tygodnika „Passa”
jeźdźcem roku zostaje Piotr Krowicki, dżokej cieszący się wielką
estymą wśród bywalców Służewca, jeżdżący rzetelnie, bardzo dobrze technicznie, mający na koncie najwięcej wygranych gonitw (61).
ie było natomiast żadnych problemów z wyborem konia sezonu
2012, tak w wyścigach tradycyjnych, jak i gonitwach dla kłusaków. Miano konia roku nie mogło być przyznane nikomu innemu niż ogierowi Camerun,
wspaniałemu i walecznemu zawodnikowi, trenowanemu przez
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AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 601-336-063,
504-017-418
DZIAŁKA budowlana 3300 m2
Sierzchów, 694 448 440

NIEMIECKI, 607-204-097
NIEMIECKI również rano,
Ursynów, Konstancin i okolice
505-022-862
POLSKI, matura, doświadczona,
22 641-66-59, 507-52-96-01
ROSYJSKI, 602-86-74-13
ROSYJSKI, 780-522-227

MALOWANIE, gładź,
www.inteltrend.pl, 692-885-279

KSIĄŻKI, dojazd, gotówka,
608-885-800
MONETY, banknoty, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,
srebro, 22 610-33-84,
601-235-118

CleanLux
pranie dywanów, wykładzin,
691-851-588

SPRZEDAM charciki,
512-336-439
SREBRO WYROBY, ZŁOM
KUPIĘ. 2000 zł/kg, min.100g,
od 1 kg negoc.,509-240-320
WINYLOWE płyty 508-310-505

1-2 POKOJOWE kupię,
509-800-510
3-4 POKOJOWE kupię,
509-800-510
KWATERY, 728 899 673
SPRZEDAM dom w Powsinie o
pow. użytkowej 230 m2, działka
500 m2, 788-025-645

FIRMA reklamowa - do działu
zaopatrzenia - mail:
biuro2@atsreklama.pl
FIRMA sprzątająca przyjmie
606 332 332
PRACE pomocnicze w drukarni,
22 750 22 45

WRÓŻKA, 22 648-68-41,
602-731-299

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod.po 1998 r.,
gotówka, 530-979-018

AUTO SKUP
WARSZAWA
501-291-812

000000 18 zł/h, 24 H
Tani Serwis Komputerowy
Dojazd 0 zł
503-432-422
00000 24 h/7 TANI SERWIS
KOMPUTEROWY dojazd i
ekspertyza 0 zł, 504-617-837

WYNAJMĘ miejsce postojowe,
al. KEN 51, tel. 694-646-743

ANGIELSKI 22 643 76 05
ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070
ANGIELSKI, native speaker,
603-868-001
ANGIELSKI skutecznie
503-765-393
CHEMIA, matematyka,
22 641-82-33
FIZYKA pełny zakres,
22 641-66-65, 609-41-66-65
HISZPAŃSKI, 507-087-609
JĘZYK POLSKI, pełny zakres
508-310-505
MATEMATYKA, 22 641-11-27
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA doświadczona
nauczycielka gimnazjum i SP
693-329-929
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam,
504-057-030
MATEMATYKA liceum
510-493 136
MATEMATYKA, liceum
(22) 842 73 22
MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221
NIEMIECKI, 507-359-778

AAABC NAPRAWA
telewizorów, LCD, PLAZMA,
dojazd gratis 22 644-39-97,
608-817-647
ANTENY, 603-375-875
A-Z REMONTY, fachowe
porady, www.inteltrend.pl,
692-885-279
BALKONY zabudowa
tel. 601-307-820

BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756-57-63,
502-093-588
BIURO RACHUNKOWE,
606-234-106
BIURO RACHUNKOWE,
502-177-780

CYKLINA, malarskie,
501-471-912
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLENIA budynków,
poddaszy, malowanie elewacji,
kilkunastoletnie doświadczenie,
501-624-562
DOCIEPLENIE PODDASZY,
501-624-562
DOMOFONY, 603-375-875
DORADZTWONIERUCHOMOSCI, sprzedaż,
zakup, inwestycje, obsługa
transakcyjna, umowy,
tel. 881-648-710
ELEKTROAWARIA, tanio,
507-153-734

MALOWANIE, gipsy, panele,
glazura 609-394-164

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

ELEKTRYCZNE,
hydrauliczne itp.
608-303-530
ELEKTRYK - kuchnie,
507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZOWE kotły, piecyki, kuchnie
- serwis, montaż; hydraulika,
600-709-630
GLAZURA - remonty A-Z,
www.inteltrend.pl, 692-885-279
GLAZURA remonty
kompleksowo 796 664 599
HYDRAULIK, 797-135-321
HYDRAULIKA, remonty
602-651-211
HYDRAULIK złota rączka niedrogo, 665-051-026

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

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
KRATY, tel. 603-349-374
KRAWCOWA,
ul. Kulczyńskiego 9,
tel.692-101-784
MALARSKIE, tapetowanie,
22 644-94-55, 607-775-259,
www.malarskieursynow.pl
MALARZ, 723-06-82-81

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej oferuje firma SOLPRA.
Tanio i solidnie, 798-034-056
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501-535-889

REMONTY, malowanie
667 95 16 08
REMONTY mieszkań wszystko,
ślusarskie, 505-639-443
ROLETY, producent,
501-132-233
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, 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
TAPICER, Ursynów,
22 649-88-45
TYNKI gipsowe, cementowowapienne, www.budax.pl
511-529-965
WIERCENIE,
karnisze itp
608-303-530
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

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37,
22 671-15-79
HERBALIFE, gwarancja,
konsultant Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313
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Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
Tel./faks: 22 643 79 35
25 listopada, 19.00 – niedziela – Teatr Za Daleki zaprasza na
spektakl p.t. „…jesteś piękne
–mówię życiu…” oparty na poezji Wisławy Szymborskiej. Wyk.
Joanna Żółkowska, Paulina
Holtz, Anna Moskal. Scenariusz,
reżyseria, oprawa muzyczna:
Waldemar Śmigasiewicz. Bezpłatne karty wstępu – od czwartku, 22 listopada, od godz. 17.00.
Spektakl sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów.
Galeria Domu Sztuki zaprasza ma wystawę malarstwa Krystyny Raczkiewicz „Kolor mówi”. Mała Galeria Domu Sztuki
zaprasza na wystawę malarstwa
Katarzyny Nappez p.t. „Kwiaty”.
Wstęp na obie wystawy jest bezpłatny.

Ważne telefony
Ursynów

oraz fotografii Jerzego i Leopol- wa do Kenii. Spotkanie – Slajdowida Pytko.
sko poprowadzi Dorota Malik.
Dom Kultury SMB „Imielin”
ul. Dereniowa 6
tel/fax 22 641 19 15

24 listopada 18.00 – sobota –
Koncert Eleni z zespołem: Kostas
Tzorkas, Aleksander Białous, Andrzej Ellmann. Zaproszenia rozdajemy od 19 listopada (poniedziałek) godz. 18.00 w DK Imielin.
Zapraszamy na nowe zajęcia:
Balet dla dzieci 4-7 lat, środy
godz. 16.00 – instruktor: Katarzyna Wójcik, Tańce w kręgu dla
dorosłych (Klub A4) instruktor:
Dorota Maciejak. tel: 510 301
186 (informacje i zapisy).
Galeria Ucznia DK Imielin
Od 25.11 do 10.12 będzie można oglądać wystawę pt: „Moja
Warszawa”. Na wystawie będą
prezentowane obrazy wykonane
w pracowni malarstwa i rysunku
Dom Kultury Stokłosy
Klubu A4 SMB „Imielin” przez
ul. Lachmana 5
grupę 17 artystów amatorów z
tel. 22 855 35 17
Ursynowa. Prace zostały wykonane akrylem na płótnie oraz paste24.11, g. 18.00 – wykład „Ur- lami olejnymi na kartonie. Obrasynów – pałac w parku krajobra- zy przedstawiają starą Warszawę.
zowym”. Wstęp wolny.
25.11, g. 18.30 – Koncert poKluboteka Dojrzałego
Człowieka
ezji śpiewanej w wykonaniu zeul. Lanciego 13 lok. 9
społu Fantasmagoria. Przyjmutel.: 887 13 14 14
jemy rezerwacje biletów w cenie 5 zł.
29.11.2012 czwartek godz.
W Galerii U trwa wystawa
malarstwa Janusza Dziurawca 18.00 – Klub Podróżnika – Wypra-

Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
22.11 – czwartek – spotkanie
z prof. Janem Żarynem pt. „Drogi do Niepodległości – 1918” oraz
promocja czasopisma „Na Poważnie” – będzie można obejrzeć, poczytać, kupić.
27.11 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu „Historia literatury w obrazach” pt.„Obrazy Norwida”.
29.11 – czwartek – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
„Historia języka i literatury” pt.
„Motywy starotestamentowe w
języku, literaturze i malarstwie”.
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!!!
Parafia św. Tomasza Apostoła
ul. Dereniowa 12
www.tomaszap.waw.pl
Galerii TeKa
24.11, godz. 16.00 – Wieczór
Literacki w Galerii TeKa. Swoje
utwory prezentować będzie: Tadeusz Józef Maryniak „Tamar”,
członek Związku Literatów Polskich. Galeria TeKa czynna jest w
niedziele od. godz. 8.00-14.00 ,
a we wtorki , środy i czwartki w
godz. 16.00-18.00.

Politechnika nadal wiceliderem PlusLigi
Znakomita seria pięciu zwycięstw z rzędu siatkarzy AZS Politechniki Warszawa została przerwana przez drużynę Lotosu Trefl Gdańsk. W miniony piątek w Arenie Ursynów po meczu pełnym emocji, błędów oraz pomyłek sędziowskich (na korzyść obu drużyn) warszawiacy ulegli
gdańszczanom 2-3.
Warszawscy akademicy do meczu przystępowali jako faworyci, ten nieformalny status zawdzięczali świetnej formie od początku rozgrywek PlusLigi, w tym czasie na sześć rozegranych spotkań ulegli jedynie ZAKSIE Kędzierzyn. Jeszcze przed meczem nieliczni przestrzegali przed potencjałem drużyny z Gdańska. Trefl zajmował przedostatnie miejsce w tabeli, ale mając w swoim składzie dobrych zawodników, mógł stanowić dla każdej drużyny realne niebezpieczeństwo.
Na nieszczęście warszawskich kibiców siatkówki, doszło do tego w spotkaniu z AZS-em.
Już pierwszy set pokazał, że Politechnice będzie w tym spotkaniu bardzo trudno. Niemoc w
przyjęciu oraz bloku spowodowała w pierwszej odsłonie straty nie do odrobienia. Co ciekawe,
do tej pory warszawiacy nie przegrywali pierwszych setów. Dwa sety wygrali siatkarze AZS-u,
i wydawało się, że doprowadzi to do szczęśliwego dla Politechniki końca. Gdańszczanie pokazali w tym meczu ogromną wolę zwycięstwa i zasłużenie wygrali czwartego, po czym w tie-breaku nie dali szans „inżynierom”.
Porażka z Lotosem oznaczała zaprzepaszczenie szansy na objęcie pozycji lidera PlusLigi. Pytany tuż przed meczem o taką ewentualność trener AZS-u Jakub Bednaruk, ostrzegał, że taka
myśl u jego podopiecznych w trakcie meczu może doprowadzić do usztywnienia zespołu. Wydaje się zatem, że po trzech setach podopieczni Bednaruka, zmagającego się z anginą, mogli się
nieco rozkojarzyć wizją prowadzenia w tabeli.
Mimo przegranej pozycja w tabeli została utrzymana, ponieważ lider z Kędzierzyna przegrał
z Delectą Bydgoszcz 3-2. Przed trenerem Bednarukiem i jego zawodnikami stoją dwa bardzo
ciężkie wyzwania – w sobotę jadą oni do Rzeszowa, by stanąć naprzeciw dzierżącej berło mistrza kraju Resovii, a cztery dni później na Torwarze podejmą zawsze groźną Skrę Bełchatów.
Marcin Kramarczyk

Z WINDĄ bliżej!

Pier w sz e łatwiutkie
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje Krzysztof Paczoski
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

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

701 75 00

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

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
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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