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W Lesie Kabackim biegła
reprezentantka Polski 

Anna Jakubczak

FOT. LECH KOWALSKI

Biegli na Kabatach Czyt. str. 10

MMłłooddee RRyyssiiee

Czy nowy
stadion
SGGW
posłuży
Euro 2012
Czyt. str. 9



W Teatrze Wielkim odbyła się
Wielka Gala Liderów Polskiego
Biznesu, wieńcząca XVII edycję
konkursu BCC. 

Podczas części oficjalnej wrę-
czono nominacje do tytułu Li-
dera Polskiego Biznesu. Wśród
nominowanych znalazła się ur-
synowska firma Softer DATA SA
z ul. Poleczki i prezes zarządu
Wojciech Warski. W tym roku
już po raz trzeci zostały wręczo-
ne Medale Solidarności Społecz-

nej – nagrody dla osób budują-
cych solidarność społeczną. Ka-
pituła pod przewodnictwem
księdza biskupa Piotra Jareckie-
go przyznała medale Bożenie
Walter – prezes Fundacji TVN
„Nie jestes sam” oraz Janowi Ka-
biczowi – prezesowi Fundacji Ar-
chidiecezji Warszawskiej Pomo-
cy Bezrobotnym i Biednym „Na-
dzieja”. 

Wręczona została także Na-
groda Specjalna – Złotą Statu-

etkę odebrał prof. Władysław
Bartoszewski.

Podczas zimowej Gali odbyła
się tradycyjna aukcja charyta-
tywna obrazów, podarowanych
przez znanych polskich arty-
stów.Dochód został przekazany
na rzecz Fundacji „Synapsis”,
która pomaga dzieciom z auty-
zmem. Wśród darczyńców zna-
lazł się wybitny malarz, ursyno-
wianin Franciszek Maśluszczak.

P. S z
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W spomniałem tydzień te-
mu, że PASSA nie jest
czasopismem, które

chciałoby kiedykolwiek ukryć coś
ważnego przed Czytelnikami al-
bo strachliwie przemilczeć. Nie
dzielimy też sąsiadów z południo-
wej Warszawy na lepszych i gor-
szych, a listy do redakcji drukuje-
my w zasadzie jak leci, nie stosując
cenzury. 

O władzy dzielnicowej (na
Ursynowie i w Wilanowie
do niedawna gminnej) pi-

sujemy i dobrze, i źle – w zależno-
ści od tego, jak postępuje w określo-
nych kwestiach. Kochamy tak sa-
mo psy jak koty i nie próbujemy
dowieść wyższości świąt Bożego
Narodzenia nad świętami Wiel-
kiej Nocy lub odwrotnie. Relacjo-
nujemy na łamach co się dzieje w
lokalnej sferze politycznej, gospo-
darczej, inwestycyjnej, kryminal-
nej, kulturalnej, religijnej, obycza-
jowej i sportowej, a interesują nas
szczególnie imprezy w obiektach
użyteczności publicznej, pozostają-
cych w gestii miasta lub dzielnicy
(ewentualnie gminy).

Z amieszczamy zatem spra-
wozdania z narad sztabo-
wych, konferencji nauko-

wych, sesji samorządowych, z wy-
stępów artystycznych w domach
kultury i kościołach, z procesji,
spotkań autorskich, wernisaży i
meczów. Trudno się zatem dziwić,
że 15 lutego 2001 roku spełnili-
śmy nasz obywatelski i kronikar-
ski obowiązek, opisując przepro-
wadzony w Mokotowskim Cen-

trum Targowym na Służewcu II
Międzynarodowy Festiwal i Targi
Eroticon, ozdobiony próbą usta-
nowienia seksualnego rekordu
świata. Wydawało nam się bo-
wiem, że skoro dysponentem bu-
dynku, w którym mieści się Mo-
kotowskie Centrum, jest gmina
Ursynów, to Rada Gminy z prze-
wodniczącym Wojciechem Maty-
jasiakiem na czele całkowicie apro-
buje ową imprezę – po części han-
dlową, po części sportową. W pro-
stoduszności naszej przypuszcza-
liśmy nawet, iż pan przewodni-
czący jest może cichym fanem re-
kordzistki Polski w liczbie odby-
wanych stosunków – Kasi Laski.
No bo jakim cudem przyzwolono
na erotyczny wielobój, który – jak
twierdzili złośliwcy – powinien był
przebiegać pod patronatem bur-
mistrza Stanisława Falińskiego
(Fallińskiego?). Akurat jednak
burmistrz temu przedsięwzięciu
nie patronował, bo jego zaintere-
sowania kierują się raczej ku bran-
ży samochodowej i pewnie wolał-
by oglądać na swoim podwórku
jakiś rajd.

D ziś to może wydawać się
nieprawdopodobne, a jed-
nak to była prawda. W

obiekcie komunalnym, powierzo-
nym gminie Ursynów,  rozgrywa-
no wyścig ogierów, niewiele ma-
jących wspólnego z ogierami, prze-
żuwającymi siano tuż za płotem
trawiastego tory wyścigowego. To
tak jakby któryś z proboszczów
dekanatu ursynowskiego udostęp-
nił swoją świątynię na przepro-
wadzanie gwałtów zbiorowych.

G dy 39. numer PASSY z 15
lutego 2001 został rozkol-
portowany, doszły nas nie-

pokojące wieści, iż radni Mokoto-
wa i Ursynowa nie byli w stanie
realizować porządku obrad na se-
sjach, tak się zaczytywali w na-
szym tygodniku. Czyżby do tego
stopnia pochłaniała ich lektura

sprawozdania z imprezy, zorga-
nizowanej w gminnym obiekcie?

O ile mnie pamięć nie myli,
przewodniczący Matyja-
siak nie ogłosił wyrazów

ubolewania z powodu obyczajo-
wych ekscesów, jakich dopuszczo-
no się w Centrum Targowym Mo-
kotów. Gdyby relację z Eroticonu
dał tylko w „Nie” Jerzy Urban, nikt
by nawet słowa nie pisnął w ursy-
nowskiej gminie, nikt by nie prote-
stował, a przede wszystkim nie ob-
rażał się na PASSĘ, którą wtedy
wiele osób i instytucji potrakto-
wało niczym organizatora wyuz-
danych scen w miejscu publicznym
na Służewcu. A tak – mieliśmy pro-
testy księży proboszczów, nauczy-
cieli i moralizatorów różnej ma-
ści.

S prawdziliśmy wtedy, że
gmina wynajmowała Cen-
trum Targowe jakiejś podej-

rzanej firmie, z którą nie sposób
było się skontaktować. Nawet dziś
chętnie byśmy się dowiedzieli, co to
była za firma. 

A jeszcze chętniej poznaliby-
śmy pełną listę lektur Woj-
ciecha Matyjasiaka, bo

wielce nas zainteresowało, że lubi
sobie poczytać Playboya podczas
wizyt u fryzjera, żałując – jak się
zdaje – że pisma pod znakiem Kró-
liczka nie można – niestety – zna-
leźć u dentysty. 

N ie jesteśmy skąpcami i go-
towiśmy opłacić panu Ma-
tyjasiakowi prenumeratę

tego magazynu przy pełnej apro-
bacie polskiego wydawcy Jürga
Marquarda.

J ednocześnie zaświadczamy,
iż jest nam wiadomo, że peł-
niąc funkcję przewodniczą-

cego Rady Gminy Ursynów, pan
Wojciech Matyjasiak nie udzielał
zgody na erotyczne bezeceństwa
w Centrum Targowym Mokotów.
Jako rzecze obok.

P A S S M I TA

D o o kD o o k o ł a  Wo ł a  W oo j tj t e ke k
Warszawa 2008.02.07

Do Redaktora Naczelnego
Tygodnika „Passa”

Zgodnie z prawem prasowym
proszę o sprostowanie całkowi-
cie nieprawdziwej informacji za-
mieszczonej w tygodniku „PAS-
SA” z dnia 7 lutego 2008 r. w ar-
tykule „Listonoszowi dziękuje-
my”.

Informuję, że gmina Warsza-
wa-Ursynów nigdy nikomu nie
wynajmowała żadnej hali wy-
stawowej czy targowej – ani na
bicie „seksualnych rekordów
świata”, ani na żadne inne cele.
poza tym Rada Gminy nigdy nie
podejmowała żadnych decyzji
dotyczących wynajmowania ko-
mukolwiek tego typu obiektów.
Hala, o której mowa, nigdy nie
była własnością gminy Warsza-
wa-Ursynów. Nie jest też praw-
dą, że ówczesny przewodniczą-
cy Rady Gminy „zgodził się udo-
stępnić ów obiekt na takie beze-
ceństwa”. Nigdy nikomu takiej
zgody nie udzieliłem – w żadnej
formie – ani ja, ani nikt z rad-
nych. Co zaś tyczy moich lektur,
to z czasopism czytam zwykle
„Newsweeka”, natomiast „Play-
boya” bardzo rzadko – głównie

w poczekalni u fryzjera (u den-
tysty nie prenumerują).

To dziwne, że nikt z Redakcji
tak poważnego i opiniotwórcze-
go tygodnika, jak „Passa”, nie
zwrócił się do mnie, czy kogoś z
Ratuszu Dzielnicy Ursynów, o
jakiekolwiek wyjaśnienia przed
opublikowaniem tej kuriozalnej
„informacji”.

WWoojjcciieecchh MMaattyyjjaassiiaakk
(adres znany redakcji)

PS. Pan redaktor Naczelny Ty-
godnika „Passa” – wybitny lumi-
narz polskiego dziennikarstwa i
wschodząca gwiazda show-biz-
nesu – może mnie prywatnie nie
lubić, ale jestem od pięciu lat
osoba prywatną i nie widzę żad-
nego powodu, żeby wyładowy-
wał na mnie jakieś swoje seksu-
alne kompleksy, czy innego typu
geriatryczne frustracje. Sugeru-
ję wizytę u lekarza... – najpierw
tego od głowy. 

Do wiadomości:
(...)
Rodzina, krewni i znajomi

Szanownego Pana Redaktora
Naczelnego (w celu udzielenia
mu koniecznej pomocy, opieki i
wsparcia)

WWoojjcciieecchh MMaattyyjjaassiiaakk 

Do Redaktora Naczelnego
Tygodnika „Passa”

Radni Ursynowa Piotr Guział i Piotr Skubiszewski 
oraz radny m.st. Warszawy Bartosz Dominiak

Serdecznie zapraszają na spotkanie 
z prof. Kazimierzem Kikiem 

nt. Przyszłość polskiej Lewicy
w niedzielę 17 lutego na godzinę 18
do klubu Tattoo na parterze Domu Kultury STOKŁOSY ul. Lachmana 5

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu

Nagrodzony Władysław Bartoszewski
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O niesieniu bezinteresownej
pomocy pamiętają funkcjona-
riusze z Klubu Honorowych
Dawców Krwi warszawskiej
Straży Miejskiej, którzy od 1997
roku do dzisiaj oddali 378 litrów
krwi. Ósmego lutego 2008 odda-
li 21 litrów.

Tego dnia w dowód uznania
za najpiękniejszy dar humani-
tarny w siedzibie II Oddziału Te-
renowego Straży na Ursynowie
piętnastu strażników zostało wy-

różnionych i nagrodzonych od-
znakami Zasłużonego Honoro-
wego Dawcy Krwi.

Ich długoletnią, bezinteresow-
ną ofiarność docenili Włodzi-
mierz Warwas, prezes Rejono-
wego PCK Warszawa Południe,
oraz Zbigniew Włodarczyk, za-
stępca Komendanta Straży ds.
Operacyjnych, wręczając funk-
cjonariuszom wyróżnienia i od-
znaki Zasłużonego Honorowe-
go Dawcy Krwi. R e d .
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Na Ursynowie dyskutowano o bezpieczeństwie Euro 2012

Przeciw złodziejom i terrorystom
W Wyższej Szkole Zarządza-

nia Personelem przy ul,. Dere-
niowej odbyło się ciekawe semi-
narium naukowe „Bezpieczne
Euro 2012”. Eksperci zastana-
wiali się, jak zapobiec ewetual-
nym zagrożeniom piłkarskich
mistrzostw Europy w Polsce i na
Ukrainie.

Wśród zaproszonych gości
znaleźli się między innymi do-
radca ministra sportu i ekspert
sejmowy Andrzej Baczewski
oraz przedstawiciel zarządu Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej An-
drzej Binkowski. Jednym z mo-
deratorów był niedawny mini-
ster spraw wewnętrznych – dr
Krzysztof Janik. 

– Seminarium było pierw-
szym krokiem w zaplanowanym
na kilka lat cyklu narad w spra-
wie bezpieczeństwa Euro 2012,
w maju odbędzie się kolejne spo-

tkanie, już z udziałem strony
ukraińskiej, a takich spotkań
chcemy zorganizować dużo wię-
cej w czteroleciu, dzielącym nas
od mistrzostw – powiedział dy-
rektor Instytutu Bezpieczeństwa
Krajowego, prof. dr hab. Stani-
sław Koziej (na zdjęciu). 

W trakcie seminarium przy
Dereniowej poruszano przede

wszystkim prawne aspekty za-
bezpieczenia mistrzostw jako
imprezy masowej. 

Dyskutanci doszli do wniosku,
że obowiązujące obecnie w Pol-
sce przepisy są niewystarczające
w obliczu takiego wyzwania jak
Euro trzeba je będzie znoweli-
zować. 

Eksperci uświadomili uczest-
nikom seminarium całą skalę po-
tencjalnych zagrożeń, jakie się
mogą wiązać z tą największą im-
prezą sportową, jaką kiedykol-
wiek zaplanowano rozegrać na
ziemi polskiej. A uczestnikom
mistrzostw oraz obserwatorom
mogą zagrażać i zwykli złodzie-
je kieszonkowi, i zdecydowani
na wszystko terroryści. Warto
przypomnieć, że dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa ostatnich
igrzysk olimpijskich w Atenach w
roku 2004 rząd grecki musiał

wysupłać aż 1,5 mld dolarów,
korzystając z pomocy amerykań-
skiej, bo obawiano się nawet ata-
ku nuklearnego. 

Dosyć blado wypadła na Dere-
niowej prezentacja potencjal-
nych możliwości zabezpieczenia
Euro 2012 przez wojsko i policję.
Tylko straż graniczna wykazała
już, że jest przygotowana do tak
wymagającej imprezy. 

Jest nadzieja, że w majowej
naradzie z udziałem Ukraińców
weźmie udział wspomniany An-
drzej Baczewski, potomek sław-
nej rodziny lwowskich produ-
centów wódki (słynna przed
wojną Wódka Baczewskiego),
bo jego obecność z pewnością
ułatwi kontakt obu stron, współ-
organizujących mistrzostwa. A
jak słusznie powiadają za Bu-
giem: Biez wodki nie rozbieriosz.

R K

Poseł Artur Górski broni SGGW

Przycisnął panią minister 

Uważający się za reprezentan-
ta interesów rejonu mokotow-
sko-ursynowskiego poseł Artur
Górski (Prawo i Sprawiedliwość)
złożył interpelację, zobowiązują-
cą panią minister nauki i szkol-
nictwa wyższego, prof. Barbarę
Kudrycką do wyjaśnienia dla-
czego zasugerowała ministrowi
rozwoju regionalnego skreśle-
nie z rządowej listy indykatyw-
nej wielu uczelnianych projek-

tów inwestycji infrastruktural-
nych, między innymi opracowa-
nego przez SGGW projektu
„Centrum Naukowo-Dydaktycz-
nego Wydziału Inżynierii i
Kształtowania Środowiska”. Po-
noć projekt nie spełnia standar-
dów unijnych i pomoc finansowa
ze strony państwa może nie być
udzielona.

Prorektor SGGW do spraw
rozwoju, prof. dr hab. Alojzy Szy-
mański udzielił posłowi szcze-
gółowych informacji, pozwalają-
cych na postawienie pani mini-
ster właściwych pytań. Opierając
się na gwarancjach poprzednie-
go rządu ursynowska uczelnia
rozpoczęła już wdrażanie wspo-
mnianej inwestycji. Jeśli  nie
otrzyma oczekiwanego dofinan-
sowania projekt spali na panew-
ce, a wydatkowane już środki fi-
nansowe zostaną po prostu
zmarnowane.

R a f a ł  K o s

Kronika stróżów prawa

Pseudofachowcy i wybuch gazu 
Tuż po godzinie 9.00 rano w

jednym z mieszkań przy Mada-
lińskiego zjawiło się dwóch męż-
czyzn, którzy mieli usunąć nie-
szczelność instalacji gazowej. 26-
letni Cezary K. i 43-letni Jaro-
sław K. Kierownikowi firmy wy-
konującej zlecenie Krzysztofowi
W. (55 lat), nie przeszkadzał
fakt, że jego pracownicy nie mie-
li do tego stosownych upraw-
nień. W pewnym momencie do-
szło do wybuchu. 

Na szczęście tylko jeden z pra-
cowników doznał oparzeń twa-
rzy i ręki. Cezary K. (26 lat) tra-
fił do szpitala, gdzie udzielono
mu pierwszej pomocy i opatrzo-
no rany. Dwóch „specjalistów” i
ich kierownik, który zezwolił im
na majstrowanie przy gazomie-
rzu zostało zatrzymanych.

Atak młotkiem
Do zdarzenia doszło na po-

czątku lutego przy ul. Zakrzew-
skiej. Artur G. (25 lat) złożył wi-
zytę mieszkańcowi jednego z
bloków. Mężczyzna zjawił się w
towarzystwie dwóch kompa-
nów. Po krótkiej wymianie zdań
okazało się, że 25-latek przyszedł
odebrać dług. Chodziło o kilka-
set złotych. 

Gdy Artur G. dowiedział się,
że dłużnik nie ma przy sobie go-
tówki, doszło do szarpaniny, w
trakcie której napastnik zadał
ofierze kilka ciosów młotkiem w
nogę. Następnie zabierając po-
szkodowanemu telefon komór-
kowy, portfel i odtwarzacz DVD
szybko wyszedł z lokalu. Na

szczęście ofiara nie odniosła po-
ważnych obrażeń.

Artur G. został namierzony w
swoim mieszkaniu i tam zatrzy-
many. 

Przez alkohol
Uwagę patrolujących rejon uli-

cy Wołoskiej policjantów zwrócił
kierowca Audi, którego legity-
mowali kilka minut wcześniej
przy jednym z centrów handlo-
wych. Wówczas mundurowi wy-
czuli od mężczyzny woń alko-
holu.

Zdziwiony ponownym wido-
kiem policjantów Artur A. (31
lat) próbował wyjaśniać, że za
kierownicą usiadła jedna z to-
warzyszących mu dwóch kobiet.
Jego wersji nie potwierdziły pa-
sażerki. 31-latek miał ponad 1,5
promila alkoholu we krwi. 

Młodociani rozbójnicy
Do grupki stojących przed bu-

dynkiem uczniów podeszło kilku
młodych mężczyzn. Okazało się,
że jeden z młodzieńców poszu-
kiwał chłopaka, który często na-
śmiewał się z jednej z uczennic.
Po chwili do grupy dołączyła
dziewczyna, o której rozmawia-
li. Wówczas 16-letni Jakub M.
zwrócił się do jednego z chłopa-
ków, mówiąc, że ten ma klęknąć
i przeprosić dziewczynę. Ofiara
twierdziła, że cała sytuacja jest
jakimś nieporozumieniem. Na
nic się jednak zdały jego tłuma-
czenia. W pewnym momen-
cie16-latek uderzył chłopaka w
twarz. Zaatakowany przewrócił

się na  chodnik, a następnie prze-
prosił koleżankę. Gdy towarzy-
stwo opuściła dziewczyna Jakub
Ż. (17 lat), Paweł S. (17 lat),
Krzysztof W. (16 lat) i Aleksan-
der M. (16 lat) zażądali od
uczniów wydania telefonów i
portfeli. W efekcie łupem roz-
bójników padły dwa telefony ko-
mórkowe i dwa portfele. 

Wkrótce o całym zdarzeniu
dowiedzieli się policjanci z Wila-
nowa. Funkcjonariusze natych-
miast zaczęli ustalać rysopisy
sprawców i drobiazgowo anali-
zować uzyskane informacje. Ich
praca przyniosła oczekiwane
efekty.

Cała czwórka została zatrzy-
mana. e R K a

W Szkole Podstawowej nr 157 przy ulicy Kazimierzowskiej od-
był się finał dzielnicowy konkursu „Poznajmy się bliżej”, w któ-
rym udział brały drużyny ze szkół podstawowych z terenu
Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa. Zadaniem uczestników
było rozwiązanie testu z wiedzy na temat współczesnych za-
grożeń oraz pracy Policji. Spośród 16 drużyn, jury wyłoniło
zwycięzcę – wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 323
przy ulicy Warchałowskiego na Ursynowie.
To już 13. edycja tego konkursu. Celem rywalizacji jest propa-
gowanie wiedzy i właściwych postępowań, które mają uchro-
nić dzieci i młodzież przed nieszczęśliwymi wypadkami jak i
tym, aby nie stać się ofiarami różnego rodzaju przestępstw, ale
także poszerzenie wiedzy na temat pracy w Policji. 
Do uczestnictwa zgłoszonych zostało 17 trzyosobowych dru-
żyn ze szkół podstawowych z Mokotowa, Ursynowa i Wilano-
wa. Uczniowie w trakcie 45 minut rozwiązali test sprawdza-
jący wiadomości opracowany przez Wydział Prewencji Ko-
mendy Stołecznej Policji. Jeszcze tego samego dnia Jury w skła-
dzie: st. post. Izabela Parys, Agnieszka Kowalska z Wydziału
Oświaty Ursynów oraz Ewa Marczak z Wydziału Oświaty Mo-
kotów ogłosiło wyniki. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 323. Dwa równorzędne drugie miej-
sca przypadły SP nr 119 i 303. Trzecie miejsce zajęła SP nr 340.
W III etapie konkursu weźmie udział tylko zwycięska drużyna.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 323 będą reprezento-
wali Komendę Rejonową Policji W-wa II podczas warszaw-
skiego finału „Poznajmy się bliżej”. Trzeci etap rozegrany zosta-
nie w formie „dramy aktorskiej” obejmującej tematykę przemo-
cy w szkole. Finał konkursu odbędzie się 15 maja 2008 roku. 

Półfinał konkursu „Poznajmy się bliżej”

Strażnicy nie szczędzą krwi 

Oddali aż 378 litrów

FOT. LECH KOWALSKI

FOT. LECH KOWALSKI

FOT. LECH KOWALSKI
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Zima w Mieście wcale nie jest nudna

Bogata oferta dla dzieci i młodzieży
Podczas tegorocznych ferii
zimowych stołeczny ratusz
przygotował szereg atrak-
cji dla młodych warsza-
wiaków, którzy zostają w
mieście.

Od 11 do 22 lutego uczniowie
warszawskich szkół będą mieli
okazję pojeździć na 11 miejskich,
sztucznych lodowiskach, poznać
najciekawsze miejsca w stolicy,
uczestniczyć w warsztatach mu-
zycznych, plastycznych, zajęciach
kulturalnych i rekreacyjnych.

Dzieci i młodzież uczestniczą
w zajęciach organizowanych w
ramach akcji „Zima w Mieście”
bezpłatnie – środki finansowe
pochodzą w całości z budżetu
m. st. Warszawy.

Impreza inaugurująca akcję
odbyła się 11 lutego (poniedzia-
łek) o godz. 12 w Hali Arena Ur-
synowskiego Centrum Sportu i
Rekreacji „Arena” przy ul. Pilec-
kiego 122. Odbył się tu specjalny
koncert zespołu „Feel” – laureata
tegorocznych Telekamer 2008.
Przeboje zespołu „Jest już ciem-
no”, „Pokaż na co cię stać” czy
„Jak anioła głos” zachwyciły za-
równo malców, jak i gimnazjali-
stów.

Ani, Julii, Renatce – uczenni-
com klasy drugiej bardzo podo-
bały się pokazy taneczne uczest-
ników programu „You can dan-
ce” Anny Bosak, Idy Nowakow-
skiej, Rafała Kamińskiego i Rafa-
ła Kryla oraz pokaz laserowy.
Widowisko obejrzało 2000 dzie-
ci z całej Warszawy.

W obrębie Zimy w Mieście jed-
ną z atrakcji będzie możliwość
nieodpłatnego skorzystania z
ośrodków WOW „Wisła” czy Ze-
społu Basenów „Inflancka”.

Dla grup zorganizowanych
Centrum Nauki „Kopernik” przy-
gotowało w Szkole Podstawo-
wej nr 75 przy ul. Niecałej 14
proste doświadczenia dotyczą-
ce codziennych zjawisk – „Na-
ukowa Karuzela”. Odbędą się
też spacery z przewodnikiem po
Warszawie.

Również Miejski Ośrodek
Zoologiczny będzie przyjmował
nieodpłatnie grupy dzieci i mło-
dzieży zorganizowanej w punk-

tach „Zima w Mieście” w uzgod-
nieniu z koordynatorem dziel-
nicowym. Kontynuowany będzie
również program „Ogrody mu-
zyczne”, którego ideą jest przed-
stawienie interesujących animo-
wanych filmów muzycznych
oraz podkreślenie roli muzyki w
kształtowaniu gustów i rozwo-
ju kulturalnego młodego pokole-
nia. Po projekcjach dzieci będą
uczestniczyć w warsztatach mu-
zycznych. W okresie ferii grupy
zorganizowane będą korzystały
z bezpłatnych przejazdów ko-
munikacją miejską.

Odwiedziliśmy ursynowski
Dom Kultury Stokłosy. Odbywa-

ły się właśnie zajęcia z origami
prowadzone przez Katarzynę Ko-
złowską. Zadowolone, uśmiech-
nięte dzieci – Ola, Monika, Wik-
toria, Tomek mówią, że podoba
im się sztuka składania papieru,
która pozwala stworzyć ciekawe
prace, dają im wiele radości i sa-
tysfakcji.

Imprezą kończącą akcje bę-
dzie przygotowana przez mło-
dzież uczestniczącą w Feryjnych
Otwartych Spotkaniach Arty-
stycznych – FOSA (22 lutego w
Sali Kongresowej Pałacu Kultu-
ry i Nauki).

W a b o

Nieoczekiwana propozycja z Zachodu

Co zrobi minister skarbu?

W myśl zapisów przesłanej
ministrowi skarbu do podpisu
umowy Totolotek Toto-Mix prze-
jąłby w 10-letnią dzierżawę część
wyścigową służewieckiego hi-

podromu oraz przez ten okres
byłby organizatorem gonitw. Z
czynszu dzierżawnego, wyliczo-
nego na milion zł rocznie, firma
miałaby przeznaczać 600 tysię-

cy na remonty zrujnowanego
obiektu. W opinii znacznej czę-
ści środowiska wyścigowego, z
którą się zgadzamy, kwota ta le-
dwie wystarczy na sprzątanie
obiektu i bronowanie oraz pod-
lewanie toru roboczego, więc
mówienie o jakichkolwiek re-
montach jest w odniesieniu do
proponowanej kwoty po prostu
fikcją. 

Z tego co zdołaliśmy się do-
wiedzieć – PKWK praktycznie

nie prowadzi żadnej polityki me-
dialnej - Totolotek Toto-Mix był
jedyną firmą, która wzięła udział
w konkursie ofert ogłoszonym
w „Rzeczpospolitej” i na stronie
internetowej PKWK. 

Biorąc pod uwagę to, że pozy-
skanie sponsora – organizatora
gonitw jest dla kompletnie zruj-
nowanego hipodromu sprawą
życia lub śmierci, zamieszczenie
ogłoszeń o konkursie ofert w
dwóch tylko mediach nie za do-

FOT. P.SZ.

FOT. LECH KOWALSKI

brze świadczy o przedsiębior-
czości i zapobiegliwości prezesa
PKWK Feliksa Klimczaka. Umo-
wa z firmą Totolotek Toto-Mix
została przedstawiona radzie
klubu, parafowana przez preze-
sa i 6 lutego przesłana do resor-
tu skarbu. Minister, w tym przy-
padku sekretarz stanu Krzysztof
Łaszkiewicz, ma 30 dni na jej
podpisanie. 

Dwa dni później, 8 lutego do
ministerstw skarbu i rolnictwa
wpłynęła ciekawa oferta francu-
sko – rosyjskiej grupy kapitało-
wej, zajmującej się prowadze-
niem końskiego totalizatora w
różnych krajach Europy. Oferta
Francuzów wydaje się być o nie-
bo korzystniejsza od złożonej
przez Totolotek Toto-Mix. Po
pierwsze, zachodni biznesmeni
ani słowem nie wspominają o
chęci dzierżawienia zabytkowe-
go i drogocennego terenu. Żą-
dają tylko 10-letniej wyłączności,
z możliwością przedłużenia, na
prowadzenie końskich zakładów
wzajemnych na terytorium Pol-
ski. Po drugie, gwarantują prze-
znaczenie minimum 1,5 milio-
na euro na nagrody w kolejnych
sezonach wyścigowych, poczy-
nając już od sezonu 2008. Nie
jest to być może kwota szokują-
ca, ale jak na warunki polskie na
razie wystarczająca. Po trzecie,
proponują procent od obrotów
zawieranych na wyścigi w Polsce
i zagranicą. 

Jednak najważniejszymi ele-
mentami oferty jest to, że Fran-
cuzi planują, być może we
współpracy z RUCH-em, utwo-
rzenie sieci punktów przyjmo-

wania zakładów, co radykalnie
zwiększy obrót w totalizatorze, a
także redystrybucję określone-
go procenta zysków na rzecz wy-
ścigów konnych w naszym kraju
i finansowanie w ten sposób koń-
skiej branży. To jest propozycja,
na którą wyścigowe środowisko
czekało od lat. Mówił o tym w
programie telewizyjnym „Misja
specjalna” sam prezes Klimczak:
- W Polsce aż 80 proc. obrotu w
totalizatorze pochodzi z we-
wnątrz, czyli z toru, a tylko 20
proc. z zewnątrz, czyli kolektur.
Powinno być na odwrót. Tu aku-
rat zgadzamy się z panem preze-
sem w całej rozciągłości. Przy-
szłością i gwarancją na wyjście z
finansowej zapaści jest dla służe-
wieckich torów maksymalnie
rozbudowana sieć kolektur. To
da większy obrót w totalizato-
rze, a tym samym zwiększy kwo-
tę odprowadzaną przez organi-
zatora do kasy PKWK.

W tej sytuacji naturalne wy-
daje się odłożenie podpisania
umowy z Totolotek Toto-Mix do
czasu rozmówienia się z Fran-
cuzami. 

Nawet jeśli sezon wyścigowy
`2008 miałby rozpocząć się z
opóźnieniem. Najważniejsze bo-
wiem jest to, aby pozyskać dla
Służewca kontrahenta, który po-
siada środki, doświadczenie i
konkretny plan działań na naj-
bliższe kilka lat. To pozwoli za-
kończyć wreszcie ciągnącą się
od lat prowizorkę i pożegnać się
na zawsze z wszechobecną sier-
mięgą. Oferta Francuzów daje
taką nadzieję.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

W przeddzień podpisania umowy z firmą Totolotek To-
to-Mix do ministra skarbu wpłynęła interesująca ofer-
ta francuskiej grupy kapitałowej, która jest zaintereso-
wana organizowaniem końskiego totalizatora na tery-
torium Polski. Problem w tym, że umowa z Totolot-
kiem została już parafowana przez prezesa Polskiego
Klubu Wyścigów Konnych.

Spotkanie z Ernestem Bryllem 

Komu potrzebna poezja?
Nastąpił jakiś nawrót do
poezji. Ludzie piszą, bo
chcą się „wypisać”. Po co
piszą? Ponieważ chcą wy-
rzucić z siebie to co w nich
jest. Potrzebują tego –
uważa Ernest Bryll.

Czy dziś poezja może odgry-
wać aż taką rolę? Czy w dobie
silnej konkurencji rozmaitych
mediów poezja ma szansę prze-
bić się w zalewie niezliczonej ilo-
ści informacji płynących do nas
każdego dnia z Internetu, telewi-
zji, radia, gazet? Spotkanie z Er-
nestem Bryllem w Bibliotece Pu-
blicznej przy ul. Radosnej w Wi-
lanowie stało się okazją do dys-
kusji o roli poezji we współcze-
snym świecie. Dawniej, za moich
czasów, poeta był zniewolony.
Były kajdany, łańcuch... Dziś lu-
dzie, zwłaszcza młodzi, są po-
zornie wolni, a w rzeczywisto-
ści są spętani. Jak Guliwera na
plaży oplatają ich cienkie nitki,
niewidoczne pęta nie pozwalają-
ce się poruszyć. Współczesne pę-
ta to różnego rodzaju zobowią-
zania: pożyczki, kredyty.

Starsza pani opowiadała mi,
że gdy jako młoda dziewczyna
była więźniarką obozu w Ra-
vensbruck wspólnie z innymi
więźniarkami odtwarzały sobie
z pamięci fragmenty znanych
wierszy by następnie spisywać
je na skrawkach papieru. O pa-
pier było tam bardzo trudno. Był
cenny wykorzystywany do ce-
lów higienicznych bo wszystkie
cierpiały na rozstrój żołądka .
Mimo to kobiety przeznaczały
go do zapisywania poezji. Two-

rzyły w ten sposób swoistą bi-
bliotekę, która pozwalała prze-
trwać im najtrudniejsze czasy –
wspomina poeta. 

Piszę dla wszystkich. Każdy
może wybrać sobie z tego to co
mu odpowiada, co do niego tra-
fia i jest mu potrzebne mówi Er-
nest Bryll. Poezja jest taką dzie-
dziną że nawet gdyby nastąpił
jakiś kataklizm, wysiadłyby elek-
trownie – wiersze moglibyśmy
czytać przy świecach. Gdyby nie
było świec można by je recyto-
wać. Dlatego piszę rymy łatwiej
zapamiętać. Dawniej cała poezja
Irlandii była przekazywana ust-
nie. Nikt jej nie zapisywał. Co
prawda, kiedy podczas najaz-
dów zamordowano poetę cała
ta „biblioteka narodowa” Irlandii
przepadła wraz z nim. Okazało
się to niedobrym rozwiązaniem
– żartuje Ernest Bryll. 

Te k s t  i  f o t .  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i
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Marek Bałata w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 

W darze dzieciom

Muzyka i piosenki Czesława
Niemena, które przez tak wiele
lat budziły nasz podziw i dawa-
ły radość tym razem zostały wy-
korzystane w szczytnym celu -
pomocy dzieciom. Całkowity do-
chód z koncertu charytatywne-
go zorganizowanego przez Lions
Club Warszawa Arka przezna-
czono dla wychowanków Domu
Dziecka „Julin” w Kaliskach. V
Koncert Charytatywny pt. „Ma-
rek Bałata - Niemen Wspomnie-
nie” odbył się w Sali Koncertowej
Akademii Muzycznej im. F. Cho-
pina w Warszawie przy ul. Okól-
nik 2. Gwiazdą wieczoru był zna-

komity wokalista jazzowy Ma-
rek Bałata, który wystąpił z quin-
tetem. Gościnnie wystąpiła mło-
da wokalistka jazzowa - Natalia
Sikora.

Sięgając po Niemena
Twórczość Niemena, trudna i

wymagająca nie znajduje zbyt
wielu naśladowców. Głównym
tego powodem jest z pewnością
fakt, że aby wykonywać utwory z
repertuaru tego wyjątkowego,
niepowtarzalnego artysty trzeba
umieć, mówiąc najoględniej śpie-
wać. A nie wielu z piosenkarzy
występujących na naszych sce-

nach tę podstawową zdaje się
umiejętność nabyło w stopniu
wystarczającym. Marek Bałata
sięgając po piosenki Niemena
podjął świadome ryzyko i udało
mu się. Znalazł własny sposób na
piosenki Niemena nadając im jaz-
zowe brzmienie. Sam obdarzo-
ny dobrymi warunkami głosowy-
mi, popartymi umiejętnościami
nabytymi przez wieloletnią prak-
tykę wokalisty wspólnie z towa-
rzyszącymi mu muzykami zapro-
ponował publiczności niebanalny
koncert jazzowy, w którym prze-
bijał się oczywiście duch Nieme-
na. Nawiasem mówiąc jego por-
tret będący głównym elementem
scenografii scenicznej zerkał na
publiczność i na występujących
przed nim muzyków.

- Trzy lata temu - mówi Marek
Bałata - moja przyjaciółka zapro-
ponowała mi koncert w Olszty-
nie. Przed koncertem porozu-
mieliśmy się z Małgorzatą Nie-
men  zawiadamiając ją o pomu-
śle zorbganizowania koncertu z
muzyką Niemena prosząc o

wsparcie. Nasze spotkanie okaza-
ło się bardzo serdeczne i zaowo-
cowało materiałem, który jest nie
był dostępny szerokiej publicz-
ności. wykorzystlaiśmy  m.in.
wiersze. Przedstawiłem je po
swojemu improwizując. Melodia
jest przeze mnie zaledwie naszki-
cowana. Punkty kulminacyjne w
tekście są podkreślone przez dy-
namikę i podział rytmiczny. W
tym realizuję się jako improwizu-
jący jazzman. Pozostałe piosenki
powierzyłem Tadeuszowi Leśnia-
kowi, który od wielu lat pracuje
dla mnie. Jest świetnym aranże-
rem i kompozytorem. Napisał
aranżacje do większości piose-
nek i utworów, bo tak należy
traktować „Epitafium” i „Z listu
do M”. Ja dostarczyłem trzy, któ-
re on zorkiestrował. Dodałem kil-
ku akordów żeby uzyskać nowe
brzmienie i podkreślić własną
osobowość. Wychowałem się na
piosenkach Czesława Niemena.
Śpiewając je, nauczyłem się od
niego niezależnej postawy arty-
stycznej. Postawy myślącego wy-

konawcy i kreatora. Uznałem, że
byłoby idiotyczne i śmieszne śpie-
wać tak jak on, bo to niewykonal-
ne. Szukając odpowiedniego spo-
sobu wspólnie z Tadeuszem Le-
śniakiem penetrowałem faktury,
brzmienia, struktury. Np. w pop-
rockowej piosence „Sukces” sta-
raliśmy się wydobyć i podkreślić
i wydobyć znaczenie słowa - suk-
ces, takie jak rozumial je Niemen.
Wykonując jego utwory realizu-
jemy siebie. Piękne solo w „Com
uczynił?” zreharmonizowane
przeze mnie wspaniale gra na
fortepianie Sebastian Bernato-
wicz. Wraz z  Józefem Michali-
kiem grającym na kontrabasie
improwizujemy w rytmie salsy
w „Elegii śnieżnej”.

To, co dał nam Czesław Nie-
men, to wielkie wyzwanie. Nie
można śpiewać tych piosenek
nie będąc wyczynowcem. Będąc
z każdym rokiem bardziej doj-
rzałym śpiewakiem dokładnie
to odczuwam. To po prostu ko-
smos! Niemen to taki nasz Pa-
varotti - wyznaje Marek Bałata.

Wylosować noteboka
Znana na rynku komputero-

wym firma Kirk Prodimex
sp.z.o.o., zajmująca się sprzeda-
żą sprzętu i oprogramowania re-
nomowanych producentów –
główny sponsor imprezy – ufun-
dowała atrakcyjne nagrody. W
zorganizowanej na rzecz dzieci
loterii fantowej za cenę loteryjne-
go losu można było stać się wła-
ścicielem drukarki czy notebo-
oka wysokiej klasy. Pod aukcyj-
ny młotek trafił obraz autorstwa
Małgorzaty Niemen. Po budzą-
cej wiele emocji licytacji pienią-
dze ze sprzedaży dzieła zasiliły
konto Domu Dziecka w Kali-
skach. Podobnie było z pieniędz-
mi uzyskanymi ze sprzedaży
trzech książek – „Czesław Nie-
men, kiedy się dziwić przesta-

nę” autorstwa Romana Radzi-
szewskiego. 

Obecna na koncercie Małgo-
rzata Niemen wspomina:

– Zwrócił się do mnie Lions
Club Warszawa informując o za-
miarze zorganizowania koncer-
tu charytatywnego i uhonoro-
wania w ten sposób Czesława.
Ubiegłoroczny koncert poświę-
cony był Agnieszce Osieckiej. Mój
udział polegał głównie na tym, że
zasugerowałam udział artystów,
o których wiedziałam, że Cze-
sław by ich zaakceptował. Co do
Bałaty, Czesław słyszał go i bar-
dzo mu się jego wokal podobał. 

Pani Małgorzata na pytanie,
czy wciąż maluje, odpowiada:

– Malowałam od dziecka.
Chciałam nawet zdawać do Li-
ceum Plastycznego w Łazien-
kach. Uzyskałam jednak za ma-
ło punktów, byli lepsi. Moje pra-
ce wędrowały więc do szuflady.
Obraz, wystawiony na aukcji
bardzo lubię, ale podobno obra-
zy tak jak dzieci po jakimś czasie
trzeba „odstawiać od cycka”. 

Czesław odegrał dużą rolę w
moim malowaniu. Chciał abym
uwierzyła w siebie. Dodawał mi
pewności, zachęcał. On sam nie
był przecież jakimś wybitnym stu-
dentem. Wiele zawdzięczał sa-
mouczeniu się. Tworzyłam, mia-
łam nawet jedną czy drugą wysta-
wę… Przestałam, kiedy zaczęła
się choroba Czesława. Nastąpiła
jakaś pustka. Mam nadzieję, że
niedługo chwycę za kredki czy
ekoliny. Sam pan wie, że malując
człowiek odnajduje siebie. Zamy-
kamy się w tym własnym świecie
kartki lub płótna. Cała reszta się
nie liczy. Uwielbiam, kiedy malu-
ję, wydaję mi się, że mija chwila,
a patrząc na zegarek stwierdzam,
że upłynęło kilka godzin – zwie-
rza się Małgorzata Niemen. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Nasza polska, dzisiejsza rzeczywistość coraz bardziej
normalnieje. To niewątpliwie zjawisko ze wszech miar
korzystne. Upodabniamy się do rozwiniętych krajów
europejskich i światowych pod wieloma względami.
Każdy medal jednak ma dwie strony. Ceną tej
normalności są pogłębiające się dysproporcje między
bogatymi i ubogimi. Obok rosnącego bogactwa wciąż
utrzymują się obszary biedy. Przybywa też nowych.
Dlatego na szczególną pochwałę zasługują inicjatywy
mające na celu pomoc potrzebującym finansowych i
wyrównywanie szans w życiu. 

Światowy Dzień Chorego - koncert charytatywny w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego

Aleksander Czajkowski Ładysz rusza z pomocą
Z okazji Światowego Dnia
Chorego – ustanowionego
przez Jana Pawła II 
– 11 lutego 1993 roku, 
w kościele p.w. Wniebo-
wstąpienia Pańskiego 
na Ursynowie odbyła się
uroczysta msza w intencji
ludzi chorych.

Światowy Dzień Chorego, jest
zaproszeniem, aby pochylić się
nad człowiekiem cierpiącym,
który nie jest jakimś chorobo-
wym przypadkiem, ale osobą
przeżywającą bolesne doświad-
czenia  w wielu wymiarach ist-
nienia. 

Człowiek jest jednością, dla-
tego w sytuacji spotkania z cier-
pieniem fizycznym czy psychicz-
nym cała osoba jest nim dotknię-
ta. Zawsze dotyka konkretnego
człowieka, który często w głębi
swojej samotności kieruje dra-
matyczne pytanie – dlaczego
właśnie ja?, dlaczego mnie to
spotkało? Dotyka także jego bli-
skich.

Dzień ten jest okazją do wyra-
żania naszego uznania wszyst-
kim pracującym w służbie zdro-
wia, którzy z oddaniem i kompe-
tencjom troszczą się o pacjen-
tów. 

Któż z nas nie doświadczył tro-
ski pielęgniarek i lekarzy, którzy
staja codziennie przy łóżkach
chorego, aby świadczyć swoim
czasem i doświadczeniem. Nale-
ży  tutaj wspomnieć o wspania-
łych lekarzach i pielęgniarkach w
przychodniach rodzinnych,
gdzie można dostać szybką, fa-
chową poradę.

Przezywamy dzisiaj struktu-
ralną niewydolność systemu
ochrony zdrowia. Jednak zna-
komita większość  opiekujących
się chorymi nie zasłania się trud-
ną rzeczywistością, ale staje na
posterunku, aby leczyć swoich
pacjentów..

Dzień chorego, to okazja aby
podziękować tym, którzy opie-
kują się chorymi, wielu wolonta-
riuszom.

Po mszy świętej odprawionej
przez księdza prałat Tadeusza
Wojdata odbył się pod honoro-
wym patronatem Burmistrza
dzielnicy Ursynów Tomasza
Menciny uroczysty koncert.

Pomysłodawcą, scenarzystą,
jednym z wykonawców i reżyse-
rem był Aleksander Czajkowski
Ładysz, dyrektor Małej Opery,
który już po raz piętnasty swoim
programem wspiera chorych i
cierpiących. Koncert opracowała
muzycznie Małgorzata Kubala.

„Muzyka to lek” – zapowie-
dział program złożony  z najbar-
dziej znanych, lubianych piose-
nek i melodii kojących nasze cier-
pienia duszy i ciała prowadzący
koncert Wojciech Gąsowski.

Znakomici artyści: Elżbieta
Ryl – Górska i Tomasz Wojtkow-
ski – „Gdzie mieszka miłość”,
„Pieśń króla włóczęgów” w wy-
konaniu Roberta Dymowskiego,
brawurowe arie Małgorzaty Ku-
balii – sopran koloraturowy,
wzruszająca zgromadzonych do

łez „Pieśń o matce” Aleksandra
Czajkowskiego Ładysza, przy
akompaniamencie wspaniałej
Orkiestry Koncertowej „Victoria”
przy parafii z Rembertowa pod
dyrekcją pułkownika Juliana
Kwiatkowskiego.

Koncert był też powodem do
zbiórki krwi, która odbyła się w
godzinach 14 – 17. Krwiobulans
Wojewódzkiej Stacji Krwiodaw-
stwa stojący pod kościołem od
alei KEN wzbudził niewielkie za-
interesowanie – zgłosiło się 17
chętnych, 3 osoby z powodów
zdrowotnych musiały zrezygno-
wać. Ogólny bilans to 14 wspa-
niałych osób x 450 mililitrów =
6.30 litra tego cennego leku.

Szkoda, że Krwiobus został
ustawiony w niedobrym miej-
scu.  Jego lokalizacja od strony
głównego wejścia do kościoła
zdecydowanie zwiększyłaby za-
interesowanie i było by więcej
chętnych do oddania krwi.

W a b o FOT. P.SZ.
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W poniedziałek do redak-
cji przyszedł uradowany
nasz czytelnik. 

– Panie redaktorze jestem
szczęśliwy i podkłada mi indeks,
czyli podwyżkę opłat za miesz-
kanie. Proszę spojrzeć, jaka ta
spółdzielnia mieszkaniowa hoj-
na, moje mieszkanie powiększy-
ło się o 10,50 m2 czyli o jeden po-
kój. Cały weekend zastanawia-
łem się z żoną, kogo tam umie-
ścić, teściową, a może córkę z zię-
ciem i wnuczką. Przecież to zu-
pełnie samodzielny pokój z
oknem, choć nie ma podłogi, to
położy się jakieś gumoleuma, a na
korytarzu, wprawdzie w drugim
końcu jest WC z umywalką, wy-
kąpią się co jakiś czas u nas. Jak
sąsiedzi zrobią tak samo, to dzie-
ciarnia będzie miała tam istny raj,
szerokie korytarze, będzie gdzie
ganiać, jak plucha na dworze.

– Z niedowierzaniem słucha-
łem radosnych wywodów nasze-
go gościa. Wyjąłem delikatnie z

rąk radosnego czytelnika doku-
ment i zacząłem go na spokoj-
nie analizować. Dobrze się stało,
że miał przy sobie również po-
przednie dokumenty.

Przeglądaliśmy wspólnie:
Opłaty lokalowe wynikające

z ponoszonych przez spółdziel-
nie kosztów:

1. Eksploatacja: było 1.62 zł/
m2 x 81.45 m2 = 131.95 zł

jest 1.88 zł/ m2 x 91.95 m2 =
172.90 zł, co daje zwyżkę o
40.95 zł.

I tu jest pies pogrzebany – spół-
dzielnia, jak wynika z wyjaśnie-
nia w uzasadnieniu powołując
się na plan gospodarczo – finan-
sowy SBM „Ursynów” na 2008
rok, zatwierdzony Uchwałą Rady
Nadzorczej nr 1/2008 z dnia 25
.01.2008 oraz plan remontów za-
twierdzony również Uchwałą Ra-
dy Nadzorczej nr 2/2008 z dnia
25 .01.2008 przyjęła przy ustala-
niu opłat lokalowych do rozli-
czeń powierzchni lokali pomiesz-

czenia przynależne (piwnice)!!!
Jak z tego widać, lokatorom
zwiększyła się powierzchnia o
koszt w przypadku naszego czy-
telnika o 40.95 zł miesięcznie.

Cóż dalej widzimy: Pozycja 2
– wywóz nieczystości, tu nie dys-
kutujemy, siła wyższa, koszt
wzrósł o 6.93 zł. Pozycje 3 i 4 to
„duża ulga” naszych zarządców:

Podatek od nieruchomości
zmniejszono o 1 grosz za metr
kwadratowy, koszt konserwacji
aż o 3 grosze (po co), ale włączo-
no do tego metraż piwnicy, co
dało dopłaty tylko 0.30 zł. Po-
zycja 6: zmieniono nazwę: z
opłaty  za wieczyste użytkowa-
nie – 0.68 zł/m2 na opłatę za
dzierżawę terenu – 0.63 zł/m2,
zniżka o 5 groszy, ale wliczono w
to tak upragniony dodatkowy
pokój, czyli miesięcznie znowu
w górę o 2.53 zł. Opłata stała: za-
liczka c.w. 1.50 zł.

Fundusz remontowy został w
cenie 1 zł/m2, ale także powięk-

szono go o zwiększenie metrażu
czyli o 1.50 zł.

Dokładając lokatorom jeden
pokój, włączając piwnice jako
lokal mieszkalny (takie same
koszty) spółdzielnia podniosła
czynsz o 46.78 zł miesięcznie.
Dodając do tego niezależny
koszt wywozu nieczystości, nasz
czytelnik zapłaci 53.71 złotych
miesięcznie więcej czyli około
10%.

– Panie redaktorze, tylko
niech pan nie podaje szczegó-
łów, bo jeszcze zabiorą mi ten
dodatkowy pokój i co ja zrobię z
teściowa, czy córką, żegna się ze
mną szczęśliwy czytelnik, dlate-
go też pozwoliłem sobie zmie-
nić metraż mieszkania i dodatko-
wego pokoju, żeby wielce miło-
ściwi członkowie zarządu spół-
dzielni Ursynów i Rady Nadzor-
czej nie mogli namierzyć nasze-
go szczęśliwca (proporcje zosta-
ły utrzymane).

R e d .
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Sprytne podwyżki czynszu w ursynowskiej spółdzielni?

A teściową do piwnicy

Nagrody św. Kamila. patrona chorych i pracowników
służby zdrowia została ustanowiona z inicjatywy Zakonu
Ojców Kamilianów i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji. 
Nagroda przyznawana jest 11 lutego, z okazji Światowe-
go Dnia Chorego, co roku w innym obszarze medycyny.
W tym roku zostały nagrodzone osoby i instytucje szcze-
gólnie zasłużone w dziedzinie opieki nad nieuleczalnie
chorymi, opieki paliatywnej i hospicyjnej. Kapituła Nagro-
dy św. Kamila, której przewodniczy ksiądz Arkadiusz No-
wak przyznała: Kryształowe statuetki: ksiądz dr Piotr
Krakowiak, Jacek Łuczak  i profesor Krystyna de Wal-
den-Gałuszko.
W kategorii organizacji najbardziej zasłużonych w opie-
ce hospicyjnej tegoroczną nagrodę przyznano Hospi-

cjum św. Kamila w Bielsku Białej, wyróżniono Funda-
cje Hospicjum Onkologicznego w Warszawie na Ursy-
nowie i Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.
W kategorii media nagrody otrzymali: Iwona Schymal-
la, redaktor Anna Kowalska i Program III Polskiego Ra-
dia, wyróżniono Grupę Wydawniczą Polskapresse.
Nagrody w kategorii – Lekarze i inni pracownicy służ-
by zdrowia realizujący swoją misję na rzecz chorych i
cierpiących” nagrodzono dr Jolantę Grabowską – Mar-
kowską, wyróżnienie otrzymał Dominik Krzyżanow-
ski.
W uroczystości wzięli udział; abp Kazimierz Nycz –
metropolita warszawski, Grzegorz Schetyna – wice-
premier, minister spraw wewnętrznych i administracji,
Ewa Kopacz – minister zdrowia.

W a b o

Nagrody im. świętego Kamila
UUcczznniioowwsskkii
KKlluubb SSppoorrttoowwyy
RREEKKIINN
zaprasza dzieci
z klas 
1 i 2 szkół pod-
stawowych, któ-
re potrafią już
trochę pływać.
Informacje do-
tyczące spraw-
dzianów 
pod nr telefonu: 
502-37-69-61
oraz na
www.uksrekin.
prv.pl
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BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO  77m2,
Ursynów, ul. Pąchnąca;
ochrona, garaż, ciche, 770 tys.,
0-504-114-147, 0-607-149-408

11//00221133

DDOOMM kupię, 
0-501-100-059

11//00119922

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA w centrum
Piaseczna 270m2, wysoki
standard, 0-600-921-137

11//00221144

DDZZIIAAŁŁKKAA budowlana 850m2

Józefosław, 0-661-816-733
11//00221122

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

11//00119922

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

11//00119922

MM-33,, 52,90m2

zamienię na mniejsze
- parter lub winda, 

0-508-432-066
11//00115577

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

11//00114444

SSPPRRZZEEDDAAMM mieszkanie
48m2, 022 641-13-42

SSPPRRZZEEDDAAMM mieszkanie
35m2 1 pok., parter, Ursynów,
280 tys.zł., 0-516-028-808

11//00116611

33-44 PPOOKKOOJJOOWWEE kupię 
0-501-100-059

11//00119922

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

11//00003366

AATTYYKKWWAARRIIAATT 
kupi książki, biblioteki, 

0-502-260-912
11//00110044

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

11//00114400

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

11//00003388

AANNGGIIEELLSSKKII,, 
022 649-32-89

11//00003399

AANNGGIIEELLSSKKII,, 022 649-59-70
11//11446666

AANNGGIIEELLSSKKII – MATURZYŚCI,
022 641-58-81

11//00119933

FFIIZZYYKKAA pedagog, 
022 641-66-65 11//11447744

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

11//00113322

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 
022 648-78-91 11//00113399

KKOORREEPPEETTYYCCJJEE 
z rachunkowości, 
0-695-721-601 11//00111133

MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, 
0-606-197-553

11//00221155

MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, 
0-506-929-868

11//11115588

MMAATTEEMMAATTYYKKAA 
022 641-11-27

11//11441166

MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, 
022 641-82-83

11//00006677

MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, dojeżdżam,
0-509-464-042

11//00221166

MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, FFIIZZYYKKAA,,
022 649-40-27

11//00000011

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

11//00007788

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

11//00004422

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

11//00221177

PPOOLLSSKKII nauczyciel,
egzaminator, matura, egzamin
gimnazjalny, 0-602-159-910

11//00115555

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

11//00220000

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

11//00220011

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

11//11448888

AANNTTEENNYY 0-603-375-875
11//00220022

BBAALLKKOONNYY-AALLUUMMIINNIIUUMM,,
zabudowa na barierce, 
022 610-35-32 11//00220033

BBAANNEERRYY,, SSZZYYLLDDYY,,
KKAASSEETTOONNYY,, 022 648-44-34

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

11//00119955

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE,, 
0-606-234-106

11//00004499

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE,,
licencja M.F.

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

11//00114411

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, 
0-696-500-201

11//00221144

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

11//00222200
CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, malarskie,

022 843-21-12
11//11554499

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,,
układanie, naprawy,
malarskie, 0-502-178-851

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, 
022 642-96-16

11//11442288

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, roboty
wnętrzarskie, 0-501-624-562

11//00221144

DDOOMMOOFFOONNYY,, 
0-603-375-875

11//00220022

EELLEEKKTTRRYYKK,, 0-502-220-904
11//00221144

EELLEEKKTTRRYYKK tanio, 
022 847-18-21, 0-605-655-583

11//00115588

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

11//00220044

GGŁŁAADDŹ,, panele, płyty K/G,
malowanie, 0-785-639-613

11//00119955

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA AA-ZZ,, 
0-602-651-211, 022 643-71-65

11//00220055

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

11//00221144

IINNTTRROOLLIIGGAATTOORRNNIIAA
Amundsena 4, 0 602-60-07-73

KKAASSYY FFIISSKKAALLNNEE,, 
022 405-07-79, 

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

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

11//00114455

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis, dojazd
gratis, 0-793-343-363

11//00119999

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

11//11554455

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie,
022 644-94-55

11//11448899

MMAALLAARRZZ,, 0-885-770-166

MMAALLOOWWAANNIIEE,, gipsowanie,
glazura, terakota, 
0-608-729-233, 
022 797-09-82

11//00221144

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

11//00112288

AAAAAA NNAAPPRRAAWWAA
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW,, tanio, 
022 641-80-74, 

0-501-829-771
11//00008866

AAAAAA NNAAPPRRAAWWAA pralek, 
022 649-45-86, 0-501-213-385

11//00008877

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

11//00111100

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

11//00111111

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

11//00005533

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

11//11447711

PPRRAANNIIEE dywanów,
czyszczenie wykładzin, kanap,
sof, 0-503-140-846, www.
pranie-dywanow.ksionek.pl

11//00222233

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

11//00005544

RREEMMOONNTTYY kompleksowe
mieszkań, biur, 022 877-10-84

11//00005566

RREEMMOONNTTYY,, malowanie,
gipsowanie, panele, 
0-667-951-608

11//00221144

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

11//00111144

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

11//00220088

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

11//11449911

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

11//00008822

TTAAPPIICCEERRSSKKIIEE,, 
022 649-88-45 URSYNÓW

11//00005599

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

11//00006600

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

11//11558877

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

11//00006622

ŻŻAALLUUZZJJEE,, RROOLLEETTYY,,
VVEERRTTIICCAALLEE,, MMOOSSKKIITTIIEERRYY,,
MMAARRKKIIZZYY,, 022 644-42-16, 
0-602-380-218

11//00221111

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

11//00222211

AAAAAAAAAAAA AALLKKOOHHOOLL ,,
NNAARRKKOOTTYYKKII – ODTRUCIA
24 h, ESPERAL, GABINET,

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

11//11449922

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

11//11449933

HHEERRBBAALLIIFFEE – gwarancja 
- konsultant  Michał

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

11//11443300

PPSSYYCCHHOOLLOOGG  
0-505-12-73-75 

www.bcs-szkolenia.pl
11//00222222

DDIIAAGGNNOOSSTTĘĘ zatrudni
Stacja Kontroli Pojazdów 

na Ursynowie, 
0-502-122-801

DDOOCCHHOODDYY w wolnym
czasie, 022 843-22-21

11//00119966

EEKKSSPPEEDDIIEENNTTKKĘĘ 
do delikatesów Ursynów.
Atrakcyjne godziny pracy, 
0-509-977-883, 
022 213-06-90

11//00221100

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

11//00221144

FFIIRRMMAA ZZEEPPTTEERR 
zzaattrruuddnnii oossoobbyy 

zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm 
ww sspprrzzeeddaażżyy bbeezzppoośśrreeddnniieejj..
OOffeerruujjeemmyy wwiięęcceejj nniiżż iinnnnii,,

00-550088-119944-004411
11//00119977

FFRREEZZEERRAA,, tokarza, szlifierza
i do przyuczenia, 
022 756-35-25

11//00221144

MMEECCHHAANNIIKKAA
samochodowego zatrudnię:
geometria, zawieszenia, 
022 643-97-62, 
0-501-106-436

11//00119988

MMŁŁOODDĄĄ ekspedientkę 
od zaraz - mały sklepik 
na Kabatach. Dobre
wynagrodzenie, krótkie
godziny pracy, 022 648-42-52,
0-506-478-325

11//00116600

MMYYJJNNIIAA samochodowa 
– dam pracę, ul. ZWM od ul.
Rosoła, 0-606-303-666, 
0-602-259-666

11//00115544

PPAANNIIĄĄ – dobra prezencja 
i kultura – sprzedaż odzieży
medycznej w gabinetach
dentystycznych, 
0-600-921-137

11//00221144

RREESSTTAAUURRAACCJJAA zatrudni
pomoc do kuchni, 
0-506-040-519

11//00115599

UUCCZZEENNNNIICCĘĘ do salonu
fryzjerskiego, 022 894-46-70

11//00114444

„„UUNNIIWWEERRSSUUMM”” zatrudni
pracowników na parkingi
strzeżone, 0-602-340-935

11//00221188

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

11//00110077

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ gosposię 
do domu w Pyrach, 
0-501-215-383

11//00221199

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kkuurriieerróóww 
zz ssaammoocchhooddeemm ddoo

rroozzwwoożżeenniiaa bbeezzppłłaattnnyycchh
kkssiiąążżeekk tteelleeffoonniicczznnyycchh nnaa

tteerreenniiee UUrrssyynnoowwaa 
ii MMookkoottoowwaa,, 

00-660000-991188-000022,, 
002222 663344-3300-5588

11//00113333

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY ekspedientkę
KEN, Gotarda, Powsińska, 
0-697-704-646

11//00110011



9

Tadeusz Porębski Gadka Tadka

Veni, vidi… zwątpiłem

Wojciech Dąbrowski Proza życia

Dostałem nauczkę! 

Ryszard Kochan Szyfry cyfry

Wady i zalety używania głowy
Specjalnie wybrałem się na Senatorską, żeby zo-
baczyć jak oni negocjują z rządem, który w tym
konflikcie reprezentuje minister sportu. Pojecha-
łem będąc w stu procentach przekonany, że doj-
dzie bo burd, bo z nimi negocjować w cywilizowa-
ny sposób się nie da. Pojechałem tym razem jako
stronnik rządu, ponieważ ich żądania, przybie-
rające formę szantażu, są moim zdaniem abso-
lutnie bezzasadne.   
Handlarze spod Stadionu X-lecia, niesłusznie na-
zywani przez media kupcami, nie zawiedli. Nie-
zwykle agresywna, kilkusetosobowa grupa rosz-
czeniowa pojawiła się przed ministerstwem z
transparentem „Radzymińska albo śmierć”. Rze-
czywiście, hasło to wypisane na wywieszonej na
patyku szmacie wręcz zachęcało do negocjacji.
Minister Drzewiecki zaprosił delegację handlarzy
na rozmowę, podczas której zakomunikował, że
ministerstwo nie jest od wydawania decyzji admi-
nistracyjnych na budowy bazarów. I wtedy się
zaczęło – zablokowana ulica, przekleństwa prze-
platane nieśmiertelnymi „złodzieje!”, „oszuści!”
i walka wręcz z kilkudziesięcioosobowym oddzia-
łem policji. 
Zastanawiam się od pewnego czasu, w jaki spo-
sób rząd okradł lub oszukał handlarzy, że trak-
tują jego członków w sposób tak obraźliwy. Zasta-
nawiam się, czemu podczas spotkań kolejnych
ministrów i przedstawicieli prezydenta Warsza-
wy z handlarzami nikt nie zada im dwóch funda-
mentalnych pytań: - Czy macie tytuł prawny do
gruntu przy Radzymińskiej, że chcecie go zaanek-
tować i aby osiągnąć cel stosujecie wobec władzy
szantaż? Jaka to łaska, że z wielkimi oporami zde-
cydowaliście się opuścić stadion, który nie jest
własnością waszą tylko skarbu państwa? 
No bo Bogiem a prawdą najwyższy czas zweryfi-
kować roszczenia stadionowych handlarzy. Kie-
dyś zawarli terminowe umowy dzierżawy z Da-
misem, który z kolei dzierżawił stadion od Cen-
tralnego Ośrodka Sportu. Ci, którzy w latach
dziewięćdziesiątych handlowali na stadionie, za-

rabiali krocie. Mieć budę „na
koronie” to była niewyobrażal-
na wprost fucha. Zarabiali, ale
nie oszczędzali gotówki, aby kie-
dyś kupić dla siebie coś własne-
go. Czyżby sądzili, że będą na
stadionie wiecznie? Chyba tak. Kiedy eldorado się
skończyło, zaatakowali miasto i ministerstwo
sportu żądając przekazania im terenu zamienne-
go. Nie proszą, nie ubiegają się, tylko żądają.
Tak jakby prezydent miasta i my wszyscy mieli-
byśmy ich w przysłowiowym dowodzie osobi-
stym. Wielu ludzi przyglądających się z boku
trwającej od wielu miesięcy awanturze pieni to,
że handlarze mają wymogi – Marywilska i Ol-
szynka Grochowska nie, w grę może wchodzić
Radzymińska ewentualnie okolice Dworca
Wschodniego. Czemu nie Grochowska, Marszał-
kowska albo Puławska?     
Jeśli miasto ugnie się przed żądaniami handlarzy
będzie to dla nas sygnał, że kiedy prezes Żuk wy-
mówi nam lokal redakcyjny i pośle na drzewo pój-
dziemy kupą pod ursynowski ratusz i zażądamy
od burmistrza wydzierżawienia nam na wiele
lat lokalu zastępczego, wyłącznie w centralnym
punkcie Ursynowa, po umiarkowanej cenie.
Wszak ukazujemy się od wielu lat, dajemy pracę,
informujemy, edukujemy i w ogóle. A jak nie -
„zrobim okupację”. Będziemy namawiać, aby za
nami poszły inne redakcje. A na poważnie, nie
może istnieć w demokratycznym społeczeństwie
grupa, która jest w szczególny sposób uprzywile-
jowana, bo to rodzi złą krew. Inni też zaczynają
wysuwać żądania. 
Wiemy coś o tym. Przed laty gmina Ursynów od-
dała za friko ursynowskim kupcom super atrak-
cyjną działkę u zbiegu ulic Gandhi i Cynamono-
wej. Miał tam powstać kupiecki dom towarowy.
Dziś straszy w tym miejscu ohydna, pordzewia-
ła stalowa konstrukcja i góra śmieci. Tak zawsze
kończy się darmowe rozdawnictwo publicznego
mienia.

Okazało się, że jako nauczyciel matematyki od lat
błędnie uczę swych uczniów logiki, źle przygoto-
wuję do rozwiązywania testów egzaminacyjnych.
Zdobyta wiedza absolutnie nie znajduje zasto-
sowania w praktyce, a obecny egzamin matu-
ralny jest całkowicie oderwany od życia. 
Oto konkretny przykład zadania testowego (jeden
z wielu):
Zamierzasz złożyć zgłoszenie do ubezpieczenia
zdrowotnego członków rodziny emeryta-renci-
sty-osoby uprawnionej do renty socjalnej. Trafiasz
do inspektoratu ZUS Warszawa Ursynów (ul.
Puławska 427). Ustawiasz się w kolejce. Musisz
pobrać numerek, kierujący cię do odpowiednie-
go stanowiska. 
Co wybierasz?
A – wyjaśnianie zawiadomień o błędach w doku-
mentach ubezpieczeniowych,

B – wydawanie lekarzom dru-
ków ZUS, przyjmowanie zwol-
nień lekarskich od lekarzy i pra-
cowników służby zdrowia,
C – przyjmowanie dokumentów
ubezpieczeniowych, wniosków
o stan konta oraz informacje dla płatników skła-
dek ubezpieczeniowych,
D – zasiłki,
E – emerytury i renty, kapitał początkowy,
F – przekaz elektroniczny.
Wybierasz odpowiedź: C (podobnie jak ja i kilka-
naście przetestowanych przeze mnie osób)?
Otóż nie! Oblewasz egzamin! Musisz stanąć w ko-
lejce jeszcze raz.  Poprawna odpowiedź brzmi: 
E. W urzędach obowiązuje zupełnie inna logika.
Nie próbuj dyskutować! Mędrcy z ZUS-u udo-
wodnią ci, że jesteś idiotą.

Po ostatnich „wyczynach” instytucji związanych
z bankowością dziennikarze i publicyści coraz
częściej zauważają niedogodności posługiwania
się kartami płatniczymi.
Pisałem już kilkakrotnie o bezpieczeństwie na-
szych pieniędzy ukrytych za zasłoną PIN-ów, ha-
seł, utajnionych przesyłek z kodami... 
Po zachłyśnięciu się nowoczesnością i modą na
plastikowe pieniądze, nadchodzi chwila refleksji.
A może jednak te karty nie są wcale takie super?
Może lepiej nie umieszczać w portfelu złotych kart,
nie chwalić się wysokością debetu. Zakrywanie
dłonią lub całym ciałem wpisywanego PIN-u sta-
ło się już normą. Trudniej ukryć numery wpisywa-
ne z klawiatury w bankomatach, kiedy działają
„ukryte” kamery. Mam na myśli oczywiście kame-
ry ustawione przez złodziei, a nie ochronę banku.
I tu dochodzimy do meritum.

Ostatnie wydarzenia karciano-
-bankomatowe powinny prze-
konać niedowiarków, że wszyst-
ko ma swoje, wady i zalety.
Bankomat na Ochocie, jakieś
włoskie kradzieże z polskich
banków, karty niedoróby. To wszystko odbija się
nam czkawką. Co robić? Nosić gotówkę. Biegać
codziennie do banku, żeby nie nosić jej zbyt du-
żo przy sobie? A może Internet?
Każde zrozwiązań niesie ze sobą niebezpieczeń-
stwo utraty kontroli nad płynnością naszego bu-
dżetu. Proponuję posługiwać się i Internetem
(przelewy, stałe zlecenia – uwaga na przekiero-
wania), i gotówką (nie nazbyt duże kwoty – uwa-
ga na złodziei kieszonkowych), i kartą (kiedy
zachodzi konieczność – uwaga na podglądaczy). 
A hasła i PIN-y przechowujcie w głowie.

Czy w cieniu Stadionu Narodowego uda się wybudować funkcjonalny stadion SGGW?

Rzeczpospolita zapłaci…

W trybie pogotowia ratun-
kowego próbuje się zbudo-
wać w Warszawie Stadion
Narodowy jako główną
polską arenę piłkarskich
Mistrzostw Europy 2012
(główną areną ukraińską
będzie stadion w Kijowie).
Znacznie wcześniejszą i o
wiele sensowniejszą inicja-
tywą jest pomysł zbudowa-
nia stadionu piłkarsko-
-lekkoatletycznego SGGW.
Uczelnia walczy o dofinan-
sowanie tej inwestycji.

Początkowo obiekt zaplano-
wano w stosunkowo skromnej
wersji jako stadion typowo akade-
micki. Gdy jednak okazało się, że
w skali całej Warszawy nie ma
ani jednej lekkoatletycznej are-
ny, nadającej się tak naprawdę
do rozgrywania zawodów mię-
dzynarodowych – takich jak Me-
moriał Janusza Kusocińskiego al-
bo Pedro’s Cup – rektor Tomasz
Borecki dał się przekonać do nie-
co bogatszego projektu. Przy No-
woursynowskiej powstanie za-
tem stadion, który oprócz boiska
do futbolu będzie miał ośmiotoro-
wą tartanową bieżnię, skocznie i
rozbiegi, trybuny nie na dwa, lecz
na blisko pięć tysięcy widzów, a
pod trybunami pokrytą tartanem
prostą, która posłuży do zimowe-
go treningu. Obok stadionu wy-
buduje się boisko treningowe z
dwustumetrową bieżnią. 

Uczelnia wyłoży na całą inwe-
stycję 30 mln złotych, potrzebu-
je jednak drugie tyle, żeby sfi-
nansować budowę w całości.
Projektowany stadion będzie
spełniać dwa arcyważne kryte-
ria: po pierwsze – przyda się nie
tylko studentom SGGW, będąc
(zapewne przez wiele lat) repre-
zentacyjnym obiektem lekko-
atletycznym Warszawy (póki nie
zmodernizuje się Skry); po dru-
gie – może być jednym z najlep-
szych miejsc treningowych pod-
czas piłkarskich Mistrzostw Eu-
ropy 2012. Wszak o krok od sta-
dionu powstanie już wkrótce
wielkie centrum konferencyjne z
hotelem pięciogwiazdkowym.
Olbrzymi parking podziemny,
dojazd metrem, dodatkowe
obiekty sportowe (hala, korty,
basen), restauracje, nie mówiąc
już o pięknym położeniu na zie-
lonym terenie – to wszystko bę-
dą niezaprzeczalne atuty, jaki-
mi nie będzie się mógł pochwa-
lić którykolwiek z pozostałych
stołecznych stadionów – z Na-
rodowym włącznie. 

Narodowy na łapu-capu
A Narodowy ma być zbudo-

wany w wersji wyłącznie piłkar-
skiej tylko dlatego, że na wersję
piłkarsko-lekkoatletyczną nie ma
już ani czasu, ani pieniędzy. Ta-
kie jest bowiem polskie gospoda-
rowanie, takie mamy rządy w

państwie i w stolicy, że nikt w
porę nie pomyślał o zmodernizo-
waniu przestarzałego Stadionu
Dziesięciolecia, na którym przez
dziesiątki lat panoszyli się kupcy
z tekstylną tandetą i pirackimi
nagraniami. Chociaż o prawo
zorganizowania Euro 2012 wy-
stąpiliśmy już kilka lat temu, ani
premier Leszek Miller, ani pre-
mier Jarosław Kaczyński nie wi-
dzieli potrzeby przygotowania
nowej reprezentacyjnej areny
nad Wisłą. No cóż, mądry Polak
po szkodzie. 

Skoro zaniedbanie w tak waż-
nej sprawie leży po stronie rządu
(bo teren Stadionu Dziesięcio-
lecia należy do Skarbu Państwa),
to właśnie rząd (już pod wodzą
Donalda Tuska) powinien się
zrehabilitować i dołożyć tę na-
prawdę niewielką sumę do in-
westycji SGGW. Jeżeli tak się nie
stanie, to nasze puszenie się, że
Warszawa jest w tym roku euro-
pejską stolicą sportu wystawi tyl-
ko miasto na pośmiewisko. Bo
gdzież tu rozgrywać międzyna-
rodowe zawody w podstawowej
dyscyplinie sportu?

Gorącego poparcia inwestycji
SGGW udzieliła legenda sportu
polskiego Irena Szewińska, bę-
dąca członkiem Międzynarodo-
wego Komitetu Olimpijskiego i
prezesem Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. Nawiasem mó-
wiąc, gdyby pomyślano w odpo-

wiednim czasie o zbudowaniu
Stadionu Narodowego w wersji
piłkarsko-lekkoatletycznej (z
przesuwanymi trybunami), była-
by to o wiele bardziej funkcjo-
nalna arena. Taką wersję popar-
ło blisko 10 000 sławnych spor-
towców, artystów, architektów,
wpisujących się na stronie inter-
netowej „takdlabiezni.pl”.
Oprócz Szewińskiej w gronie po-
pierających byli między innymi:
Jacek Gmoch, Robert Korze-
niowski, Ryszard Szurkowski,
Mateusz Kusznierewicz, Mariusz
Czerkawski, Przemysław Sale-
ta, Krzysztof Hołowczyc, Tomasz
Gollob, Czesław Lang, Artur Par-
tyka, Monika Pyrek, Jacek Wszo-
ła, a także sławny budowniczy
stadionów Edmund Obiała.

To będzie martwy obiekt
Niestety, czas naglił, bo nie jest

pewne, że zdąży się wybudować
Narodowy nawet w wersji tylko
piłkarskiej. No i będziemy mieli
kolejny obiekt muzealny w War-
szawie. Futbolowa reprezenta-
cja Polski zagra na warszawskiej
Pradze najwyżej dwa-trzy razy
w roku. Poza tym stadion będzie
martwy, jeśli chodzi o funkcję
sportową. Jak na ironię, Rada
Warszawy dała 350 mln złotych
na budowę nowego stadionu dla
piłkarzy Legii (widownia – 30 ty-
sięcy osób), a jednocześnie po-
wstanie 15-tysięczny obiekt pił-

karski Polonii. Dwie najlepsze
drużyny stołeczne będą zatem
grały u siebie, a Narodowy – po
zakończeniu Euro 2012 – pozo-
stanie wyłącznie obiektem wido-
kowym dla turystów. A kto za-
płaci za ten inwestycyjny bez-
sens? Zapłaci Rzeczpospolita, za-
płacimy my, podatnicy. 

Mam nadzieję, że w związku
z tym o wsparcie tak potrzebnej
inwestycji, jak stadion SGGW,
powalczy chociaż burmistrz Ur-
synowa Tomasz Mencina, któ-
rego jakoś nie można przekonać,
że w tej dzielnicy potrzebna jest
również sieć piłkarskich boisk
komunalnych. Ostatnim wol-
nym miejscem, w którym mo-
głyby powstać, jest zielony teren
za hipermarketem REAL. I mło-
dzież ursynowska powinna przy-
pilnować burmistrza, by nie do-
puścił do zabudowania owego
skrawka biurowcami lub miesz-
kaniówką, tak jak kibice Legii
przypilnowali radnych Warsza-
wy, walcząc o pieniądze na sta-
dion przy Łazienkowskiej. 

Na razie wypada podzięko-
wać burmistrzowi za arcyważ-
ną inwestycję, jaką jest posze-
rzanie Nowoursynowskiej w ob-
rębie kampusu SGGW, bo to nie-
słychanie ułatwi przejazd w
newralgicznym miejscu, nie mó-
wiąc już o ułatwieniu dojazdu
do projektowanego właśnie sta-
dionu.

A stadion ma być miejscem
treningu nie tylko dla studen-
tów tej uczelni, lecz także dla za-
wodników założonego niedaw-
no klubu lekkoatletycznego AZS
Ursynów, którego prezesem zo-
stał rektor Borecki. Klub przejął
dotychczasową sekcję lekkoatle-
tów UNTS, podupadającą w sy-
tuacji, gdy nie miała miejsca do
treningu.

AZS Ursynów na to czeka
Poza tym dyrektor Biura Spor-

tu Warszawy, Wiesław Wilczyń-
ski, zapewnił ursynowskim szko-
łom aż 15 ryczałtów (po 1300-
1500 zł) dla nauczycieli w.f. i
trenerów, chętnych do prowa-
dzenia zajęć lekkoatletycznego
pierwszego kroku. 

Jest zatem szansa stworzenia
na Ursynowie oazy królowej
sportu. Ale bez stadionu ani rusz.
Ciekaw jestem, czy minister
sportu Mirosław Drzewiecki do-
strzeże problem i postara się do-
finansować inwestycję SGGW.
Prawdę mówiąc, wszystko jest
dzisiaj w rękach jednej partii –
Platformy Obywatelskiej, do któ-
rej należą i wspomniany mini-
ster, i premier Tusk, i burmistrz
Mencina – nie mówiąc już o pa-
ni prezydent Hannie Gronkiewi-
cz-Waltz. 

Może na forum partyjnym bę-
dzie im się łatwiej dogadać.

R a f a ł  K o s
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Takich emocji dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr
323 przy ulicy Warchałow-
skiego dawno zapewne nie
doświadczyły. 

W czwartek 7 lutego kadra ju-
doków z ursynowskiego UKJ
„Ryś” dała pokaz sprawności fi-
zycznej, jakiego nie powstydziła-
by się niejedna grupa akroba-
tyczna. Entuzjastyczne okrzyki
kilkuset dzieci zgromadzonych
na sali gimnastycznej imieliń-
skiej podstawówki dały się sły-
szeć daleko poza murami szkoły.
A w szkole było na co popatrzeć. 

Tym razem elementów judo,
czyli rzutów, padów i symulacji
walk zawodnicy pokazali stosun-
kowo mało w porównaniu z po-
wietrznymi akrobacjami i ćwi-
czeniami gimnastycznymi. A to
dlatego, że system szkolenia naj-
młodszych, do których skiero-
wany był pokaz, obejmuje w ma-
łym stopniu walkę i tradycyjny
trening, a skupia się głównie na
rozwoju sprawności ogólnej. . –
Celem tego pokazu było poka-
zanie dzieciom i nauczycielom
jak wygląda trening maluchów.
W pierwszych latach treningu
nacisk kładziemy głównie na
ćwiczenie koordynacji ruchowej
oraz wzmocnienie i rozciągnię-
cie mięśni poprzez różnego ro-
dzaju gry i zabawy. Ważne, żeby
dzieciaki czerpały radość z ak-
tywności fizycznej. – mówi pre-
zes Cezary Borzęcki. 

Dowodem skuteczności takie-
go treningu były akrobacje, któ-
re znamy z filmów z Bruce’m
Lee, wykonywane już przez pię-
cio- i sześciolatków.

Na pokazie nie zabrakło rów-
nież najstarszych zawodników
klubu, którzy zaprezentowali
swoje umiejętności po kilkuna-
stu latach treningu. Salta, fiflaki,
wychwyty z rąk, wychwyty z kar-

ku – to były elementy bardzo
efektownej choreografii, przygo-
towanej przez doświadczonych
zawodników. Dzieci wydawały
wręcz entuzjastyczne okrzyki. 

Na sali tego dnia zrobiło się
tylko raz kompletnie cicho. W
pewnym momencie, decyzją
dzieci, Pani Dyrektor SP 323
oraz kilkoro innych dorosłych
widzów pokazu usiadło w rzę-
dzie liczącym siedem krzeseł i
czekało, aż nad ich głowami po-
szybuje reprezentant „Rysia”. Po
chwili jednak wiadomo już było,
że nie należało się zbytnio de-
nerwować, gdyż po wybiciu z
batutu zawodnik bez problemu
przeleciał nad głowami ciała pe-
dagogicznego i bezpiecznie wy-
lądował na materacu, robiąc
przewrót w przód.

Jeżeli któreś z dzieci siedzą-
cych pośród publiczności miało
chęć, również mogło spróbować
swoich sił przy wykonywaniu
niektórych ćwiczeń.

– Był to pierwszy pokaz spraw-
ności naszych zawodników w
tym roku, ale planujemy  jeszcze
kilka. Wszystko zależy od chęci
dyrekcji innych szkół – powie-
dział prezes Borzęcki, jednocze-
śnie główny trener UKJ „Ryś”. 

Od przyszłego roku szkolne-
go, właśnie w SP 323 ma zostać
otwarta klasa sportowa o profi-
lu judo. Jeżeli zainteresowanie
rodziców i dzieci tą formą wy-
chowywania poprzez sport bę-
dzie duże,  prezes nie wyklucza
również możliwości otwarcia
większej liczby klas w innych
szkołach. Zachęca jednocześnie
do zaproszenia judoków „Rysia”
na podobne pokazy w innych
placówkach. Czwartkowy pokaz
oglądały także dzieci z przed-
szkoli na Warchałowskiego i Na
Uboczu.

W o j c i e c h  J a s i c a
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Drugi bieg o Grand Prix Warszawy 2008 w Lesie Kabackim

Byledobiec, Aleksandrze
W Lesie Kabackim roze-
grano drugi bieg z cyklu
Grand Prix Warszawy
2008 na dystansie 10 kilo-
metrów. Tradycyjnie już
dopisali uczestnicy. 

Bieg ukończyło 317 osób, co
jest nieoficjalnym (trzeba byłoby
sprawdzić) rekordem tej impre-
zy, od sześciu lat organizowanej
przez stołeczny Klub Biegacza
Gymnasion.

A Gymnasion, to oczywiście
niezmordowana Alina Sakwa,

dwojąca się, a nawet trojąca, tak-
że podczas tej imprezy.

– Pierwszy bieg z tego cyklu
odbył się jeszcze w... ubiegłym
roku w październiku. W sumie
będzie dziesięć imprez, z fina-
łem we wrześniu. Ażeby zostać
ostatecznie sklasyfikowanym,
trzeba wziąć udział w co naj-
mniej czterech imprezach. Star-
tują zawodnicy obojga płci, w
przedziałach wiekowych co pięć
lat. W każdym biegu dla najlep-
szych są nagrody rzeczowe i pa-

miątkowe medale, a wszyscy,
którzy ukończyli bieg, uczestni-
czą ponadto w losowaniu na-
gród. Na najbliższy bieg zapra-
szamy 8 marca, czyli w Dniu Ko-
biet – powiedziała pani Alina.

Bieg wygrał główny faworyt
zawodów, 28-letni Marcin Kufel
z Entre.pl Team. Pierwszy raz
wziął udział w kabackim biegu
cztery lata temu, dokładnie we
wrześniu 2004 roku. I od razu
wygrał. W sumie brał udział w
trzydziestu zawodach na Ursy-

nowie, z których wygrał... pra-
wie wszystkie. Mieszka w No-
wej Iwicznej, gdzie pracuje jako
kontroler finansowy, w branży
nieruchomości. 

Wśród pań najlepsza okazała
się Renata Antropik, reprezen-
tująca barwy Warszawianki. 

A oto najlepsza „trójka” sobot-
niego biegu: 1. Marcin Kufel (En-
tre.pl Team); 2. Sebastian Polak
(KB Gymnasion); 3. Aleksander
Celiński (Byledobiec Anin).

A d a m  M o l a k

Doroczne spotkanie siatkarzy

Święto oldboyów
Od kilku już lat siatkar-
ska brać organizuje na po-
czątku roku spotkanie to-
warzyskie, podczas które-
go odżywają dawne wspo-
mnienia, wspólne przeży-
cia, sukcesy i niepowodze-
nia. 

Często nie tylko sportowe, ale
także z życia prywatnego i za-
wodowego. Bo przecież znają się
jak „łyse konie”. Tak było tydzień
temu podczas spotkania w mo-
kotowskiej restauracji „Societe”,
na które zaprosiła Profesjonal-
na Liga Piłki Siatkowej S.A. oraz
Polski Związek Piłki Siatkowej.
Starsze pokolenie siatkarzy re-
prezentowali m.in. Aleksander
Giedyga i Juliusz Karski, a także
Jerzy Domaszewski, który po za-
kończeniu sportowej kariery zo-
stał wziętym architektem. Do
młodzieniaszków też nie należy
zapewne ojciec „Gumy”, czyli
jednego z najlepszych obecnie
siatkarzy na świecie Pawła Za-
gumnego – Lech, ceniony trener
(to on wprowadził zespół Poli-
techniki Warszawskiej do siat-
karskiej ekstraklasy). Zawodni-
czo-trenerski fach reprezento-
wał, niegdyś legionista, aktual-
nie drugi trener męskiej repre-
zentacji Alojzy Świderek, a tak-
że prezes ursynowskiego Ogni-
ska TKKF Wyścigi, Stanisław
Drapiewski (był zawodnikiem
Warszawianki, a z Legią zdobył

mistrzostwo Polski, później pra-
cował jako trener w Jugosławii). 

Było także kilka pań z Kry-
styną Jakubowską, dwukrotną
brązową medalistką olimpijską
(Tokio 1964, Meksyk 1968), na
czele. 

PLPS S.A. – poza prezesem Ar-
turem Popko – reprezentowali
m.in. sekretarz Jan Zaręba i ko-
misarz, znany sędzia Cezary Ma-
tusiak, nad całością z umiarem
panował prezes Zarządu PZPS,
Mirosław Przedpełski. Niejako
gościem honorowym był nato-
miast znany z sympatii do tej dys-
cypliny, sam niegdyś czynny siat-
karz, znany jednak bardziej z ra-
diowych łączy Zygmunt Chajzer. 

Niżej podpisany też tam był,
choć siatkarzem był dość mizer-
nym, na poziomie raczej plażo-
wo-podwórkowym. Co nie prze-
szkodziło w zażyłości z najwięk-
szym siatkarzem wszechczasów,
podwójnie złotym trenerem Hu-
bertem Wagnerem, „Katem”
zwanym.

A M O L  

Wygrali z Jadarem w tie-breaku

O jeden punkt za mało
Siatkarze J.W. Construc-
tion Politechnika War-
szawska pokonali co
prawda w hali ursynow-
skiej Areny radomski Ja-
dar, ale nie tak jak było
zaplanowane. 

Miało być zwycięstwo za trzy
punkty, tymczasem stołeczni
akademicy wygrali dopiero w
tie-breaku (w setach 25:20,
13:25, 29:27, 23:25, 15:10), a
taki wynik premiowany jest tyl-
ko dwoma. 

I tu jest pies pogrzebany. Tego
punktu po prostu może zabrak-
nąć w ostatecznym rozrachun-
ku, w każdym razie szansa na
grę w fazie play-off  (pierwsza
ósemka) jest już tylko teoretycz-
na. Odwrotnie z radomiakami.
Im ten „dodatkowy” punkt prak-
tycznie zapewnił grę w play-off.

Mecz był bardzo nierówny w
wykonaniu podopiecznych tre-
nera Jerzego Taczały. Po wygra-
niu dość łatwo pierwszego seta,
fatalna wpadka w drugim, fanta-
styczna walka w trzecim wygra-
nym na przewagi, brak trochę
szczęścia i zimnej krwi w czwar-
tym i spokojny piąty, decydujący
(od stanu 8:8). 

Trener Taczała powiedział po
meczu: – Cieszę się z wygranej,
bo moi podopieczni mogli
wreszcie zobaczyć jak smakuje.
Właśnie z tego powodu jestem
najbardziej zadowolony. 

I trudno nie przyznać mu racji.
Kapitan warszawskiej drużyny
Pavel Chudik podkreślił z kolei: –
Przede wszystkim jestem zado-
wolony z tego, że po przegraniu
drugiego seta do 13 nie załama-
liśmy się i potrafiliśmy podnieść
się, wygrywając następnego i
ostatecznie cały mecz. Jest to bar-
dzo ważne dla naszej psychiki. 

Najlepszym zawodnikiem me-
czu został wybrany młody (ur.
20.03.1987) przyjmujący war-
szawiaków Michał Chaberek.
Michał to niedawny nowy naby-
tek inżynierów, transferowany z

SMS PZPS Spała. Tytuł ten był
dla niego pierwszym tego rodza-
ju wyróżnieniem w jego karie-
rze. Nic więc dziwnego, że za-
wodnik cieszył się niepomiernie.
Odebrał gratulacje od kolegów z
drużyny, członków zarządu J.W.
Construction PW oraz rodziców.
A później wywiady, autografy ...

Dwukrotnie mecz został prze-
rwany z powodu awarii światła.
Nie zapanowały co prawda przy-
słowiowe egipskie ciemności, po
prostu zgasło kilka jupiterów. O
dziwo, tym właśnie trener gości
Wojciech Stępień tłumaczył po-
rażkę swej ekipy. – Przegraliśmy
w trochę niesportowej rywaliza-
cji – powiedział na pomeczowej
konferencji, wprawiając w osłu-
pienie nie tylko trenera gospoda-
rzy, lecz także zebranych dzien-
nikarzy. Była to niedwuznaczna
sugestia, iż awarię wręcz ... za-
planowano.

Sobotni mecz oglądał z
ogromnym zaangażowaniem
wiceburmistrz Ursynowa, Bożi-
dar Blażevic.

– To zwycięstwo powinno
chłopaków podbudować, dać im
wiarę w następnych meczach –
powiedział.

Z większym dystansem do wy-
darzeń na boisku oglądał spotka-
nie drugi trener reprezentacji Pol-
ski, Alojzy Świderek. Ale jemu
wprost nie wypada, a ponoć na-
wet zakazano, wykazywania ja-
kichkolwiek sympatii podczas li-
gowych zmagań. Tym bardziej,
że popularnemu Alkowi towarzy-
szyła na trybunach niezmiernie
atrakcyjna tajemnicza kobieta. 

Wśród widzów zauważyliśmy
także prorektora Politechniki
Warszawskiej Romana Gawroń-
skiego. 

Najbliższy (16 lutego) mecz
akademicy grają na wyjeździe z
Delectą Bydgoszcz. Jest to jedy-
ny zespół, z którym warszawia-
cy wygrali za trzy punkty. Po-
wtórka mile widziana. Tylko jak
to zrobić ... A d a m  M o l a k  

FOT. LECH KOWALSKI

Efektowny pokaz judoków na Warchałowskiego

„Rysie” szaleństwa

FOT. LECH KOWALSKI
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1177 lluutteeggoo,, gg.. 1166..0000 – Teatr Za

Daleki zaprasza dzieci na bajkę
„Barankowy gaik”. Akcja „Zima
w mieście 2008”: – Szkoła salsy
(i innych tańców): 15, 18, 20, 21
i 22 lutego, godz. 9.30-11.00 i
11.00-12.30. W programie m.in.:
walc, tango, samba, salsa, chca-
-cha, rock n’roll, disco, hip-hop.

Zajęcia plastyczne (rysunek,
grafika, malarstwo i rzeźba): 18,
20 i 21 lutego, godz. 9.30-11.00
i 11.00-12.30. W programie
m.in.: rzeźba stojąca, płaskorzeź-
ba, rzeźbienie głowy ludzkiej z
modela, malarstwo pastelowe,
tempera, rysunek piórkiem, ry-
sunek węglem.

Warsztaty bębniarskie: 14, 15,
18, 21 i 22 lutego, godz. 11.00-
12.30 i 12.30-14.00.

Pełna radości i wrażeń mu-
zycznych wyprawa w świat bęb-
nów afrykańskich. W programie
m.in.: zapoznanie się z instru-
mentem, nauka wybijania pod-
stawowych dźwięków, nauka
wybijania prostych, tradycyjnych
rytmów afrykańskich.

Wstęp na wszystkie zajęcia –
bezpłatny. Zajęcia są współfinan-
sowane ze środków Dzielnicy Ur-
synów m.st. Warszawy.

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę Okręgu Mazo-
wieckiego Polskiego Związku
Fotografów Przyrody „Nasze fa-
scynacje 2007”.

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

t e l .  0 2 2  8 5 5  3 5  1 7
h t t p : / / w w w . d o m k u l t u r y

s t o k l o s y . c o m . p l
1166 IIII,, gg.. 1199 – Teatr Wolandej-

ski „ Sen Nocy Letniej”
1177 IIII,, gg.. 1199 – Teatr Wolandej-

ski  „Sędziowie” 
2244 IIII,, gg.. 1166 – Grzegorz Turnau

i Wojciech Malajkat – koncert.

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

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

2211 lluutteeggoo,, gg.. 1199..3300 – SWING-
FULL TRIO (chociaż septet).

Standardy jazzowe w  opra-
cowaniu na trzy żeńskie głosy i
bogaty akompaniament.

2233 lluutteeggoo,, gg.. 1100..0000 – ACCA.
szachy – 1. Turniej Szachowy o
puchar dyrektora NOK (junio-
rzy i seniorzy).

2244 lluutteeggoo,, gg.. 1122 koncert z cy-
klu „Bliżej klasyki dla dzieci”.
Mama, Tata i Ja idziemy na kon-
cert. Czego słucha Harry Potter?

D o m  K u l t u r y  S M B  „ I m i e l i n ”
u l .  D e r e n i o w a  6
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1188-2222 lluutteeggoo,, gg.. 1166-2200 –
warsztaty Rockowe iM Granie –
ćwiczenia i konsultacje z muzy-
kami: Aleksander Chludek, An-
drzej „Pierwiastek” Potęga, An-
drzej Rosiński, Waldemar Le-
wandowski.

D o m  K u l t u r y  „ K a d r ”
u l .  G o t a r d a  1 6

t e l .  0 2 2  8 4 3  8 8  8 1
w w w . d k k a d r. c o m . p l  

1111 lluutteeggoo-2200 lluutteeggoo – „Zima w
mieście” –dzieci w wieku 8-13
lat. W programie: gry i zabawy
muzyczne pod kierunkiem in-
struktor Magdaleny Kott - po-
niedziałki, środy, czwartki w
godz. 11-12. Tenis stołowy –
wtorki, czwartki, piątki w godz.
10-12. Zajęcia plastyczne – wtor-
ki, czwartki w godz. 11:00-
12:30. Projekcje filmowe w ki-
nie „Kadr” – poniedziałki, środy,
piątki o godz. 12:30. 

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

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

t e l .  0 2 2  8 5 5  5 2  2 0
1144 IIII,, gg.. 1199 – dr Paweł Skibiń-

ski w cyklu „Historia Kościoła” –
„Kryzys posoborowy – legenda
czy rzeczywistość”.

1199 IIII,, gg.. 1199 – Andrzej Kocha-
nowski w cyklu „Warszawa zna-
na i nieznana” – „Gazownictwo
i elektryfikacja”.

2211 IIII,, gg.. 1199 – Ryszard Orze-
chowski „Nasze kresy – Lwów”.

M u z e u m  P a ł a c  w  W i l a n o w i e
t e l .  2 2  8 4 2  8 1  0 1 ,  w .  1 5 6

1177 lluutteeggoo,, gg.. 1111-1133 – w ra-
mach akcji „Zima w mieście” dla
dzieci w wieku 5-8 lat oraz ich
rodziców – spotkanie muzeal-
ne: „Bursztynowa korona” w bu-
dynku dawnej Kuchni Pałaco-
wej. 

W czasie zajęć dzieci poznają
legendę, według której król Jan
III Sobieski, rezydujący niegdyś
w Pałacu w Wilanowie, otrzy-
mał wykonaną przez początku-
jącego gdańskiego artystę – An-
drzeja Schluetera koronę, wyko-
naną z bryły bursztynu..

W części warsztatowej zajęć
dzieci wykonują ze złotego lu-
strzanego brystolu Koronę królo-
wej (dziewczynki) lub Koronę
króla (chłopcy), którą ozdabiają
kamieniami szlachetnymi... Na
wszystkich uczestników spotka-
nia czeka iście królewski poczę-
stunek!

Rezerwacja: 22 842 81 01,
w. 156 (prosić p. Katarzynę
Pietrzak) lub 
pietrzak-wilanow@o2.pl

S ł u ż e w s k i  D o m  K u l t u r y
u l .  J . S .  B a c h a  1 5

W a r s z a w a
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w w w . s d k . w a w . p l
s d k @ s d k . w a w . p l

Akcja „Zima w mieście” – 11-
22.02., godz. 10-14 (od ponie-
działku do piątku).

W programie: warsztaty pla-
styczne, zajęcia literacko-ilustra-
torskie i pantomimiczne, warsz-
taty z tańca nowoczesnego,
warsztaty ceramiczne, warszta-
ty fotograficzne, zajęcia ruchowe
przy muzyce – konkursy oraz
wycieczki: do Zachęty/do Króli-
karni, nad Dolinkę Służewiecką
po terenie parku i zajęcia z ele-
mentami etnologii, do Parku Do-
lina Służewiecka i poznawanie
zwyczajów ludowych.

1199 lluutteeggoo,, gg.. 1199 – pokaz fil-
mów dokumentalnych Magdale-
ny Piekorz –– spotkanie z laure-
atką Grand Prix „Złote Lwy” na
Festiwalu Polskich Filmów Fa-
bularnych w Gdyni w 2004 r. za
film „Pręgi”. 

2211 lluutteeggoo,, gg.. 1188::3300 – „Jedną
nogą”- – wernisaż wystawy foto-
grafii do limeryków o graba-
rzach Krzysztofa Turowieckiego
autorstwa członków klubu foto-
graficznego.

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

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

w w w . k d k - i n f o . p l

F i l i a  K D K ,  u l .  S o b i e s k i e g o  6
1155 lluutteeggoo – wycieczka autoka-

rowa do interaktywnego kina
Cinema Park Bemowo na film
pt. „Królestwo zwierząt”. Zbiór-
ka o godz. 9.00 ul. Sobieskiego
6

Zapisy przyjmowane są w
KDK, ul. Jaworskiego 18 lub w fi-
lii KDK ul. Sobieskiego 6 (tel. 22
754 06 12) w godz. 10.00-20.00.
Ostatnie wolne miejsca!

1188 lluutteeggoo,, gg.. 1100..0000-1144..0000 –
Ryby, rybki i koty. Zajęcia w filii
KDK

1199 lluutteeggoo,, gg.. 1100..0000-1144..0000 –
Jurassic park.

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

21 lutego, g. 10.00-14.00 – W
świecie ptaków. 

22 lutego – Ognisko z opowie-
ściami. Zbiórka o godz. 10.00 w
filii KDK.

PIĄTEK, 15 LUTEGO – CZWARTEK, 21 LUTEGO
al. Komisji Edukacji Narodowej 60, Informacja/Rezerwacja 543-52-22
MULTIBABYKINO
PPookkuuttaa
śr 12:00 

POKAZY
PRZEDPREMIEROWE 
KKoońń wwooddnnyy 
sb 13:30 
nd 16:00 
pn 12:45 16:30 
wt 10:15 16:30 
śr 11:30 
czw 13:00 

PREMIERY 
JJuummppeerr 
pt 10:00 14:30 16:45 19:00 21:15 23:30
sb 10:00 14:45 17:15 19:45 22:00 
nd, wt-czw 10:00 14:30 16:45 19:00
21:15 
pn 9:45 14:30 16:45 19:00 21:15 

PP..SS.. KKoocchhaamm cciięę 
pt 9:15 12:15 15:00 17:45 20:30 23:15
sb-pn, śr czw 9:15 12:15 15:00 17:45
20:30 
wt 9:15 12:15 15:00 18:00 20:45 
RRoozzmmoowwyy nnooccąą 
pt sb 9:15 11:30 13:45 16:15 18:30
20:45 23:00 
nd, pn, śr, czw 9:15 11:30 13:45 16:15
18:30 20:45
wt 10:45 13:00 15:30 17:45 20:15 
TToo nniiee jjeesstt kkrraajj 
ddllaa ssttaarryycchh lluuddzzii 
pt, nd-wt, czw 14:15 17:00 19:45 22:30 
sb 14:15 17:00 20:00 22:45 
śr 14:15 17:15 20:15 
2277 ssuukkiieenneekk 
pt 11:30 15:00 17:30 20:15 22:45 
sb, nd 9:30 12:00 14:30 17:00 19:30 
pn, czw 10:00 12:30 15:00 17:30 20:15 
wt 9:15 11:45 14:15 16:45 19:15 
śr 9:45 12:30 15:00 17:30 20:15 

POZOSTAŁE FILMY 
AAmmeerriiccaann ggaannggsstteerr 
pt-nd, śr, czw 12:45 20:00 
pn 20:00 
wt 12:45 22:15 
AAllvviinn ii wwiieewwiióórrkkii 
pt, pn, czw 10:45 
sb 10:00 12:15 
nd 9:45 12:15 
wt 10:45 12:15 
śr 9:45 
AAsstteerriixx nnaa oolliimmppiiaaddzziiee 
pt 9:30 11:00 12:00 13:30 
sb 9:30 11:00 12:00 16:00 
nd 9:30 11:00 12:00 13:30 16:00 
pn, wt 9:30 10:30 12:00 13:00 15:30 
śr 9:00 9:30 12:00 14:30 
czw 9:30 10:30 12:00 15:30 
BBuutteellkkii zzwwrroottnnee 
pt, pn, śr, czw 12:15 
sb, nd, wt 22:00 

KKrróólleessttwwoo 
pt, sb, pn, czw 10:15 14:30 17:15
19:45 22:15 
nd 14:45 17:15 19:45 22:15 
wt 14:30 17:15 19:45 22:15 
śr 10:15 14:45 17:15 19:45 22:15 
czw 10:15 14:30 17:15 19:45
KKrróólloowwiiee nnooccyy 
pt 16:15 19:15 21:45 
sb 16:00 18:45 21:45 
nd 10:00 18:45 21:45 
pn 18:45 21:30 
wt, śr, czw 16:00 18:45 21:30 
LLeejjddiiss 
pt 11:00 14:00 16:00 17:00 18:00 19:00
21:00 
sb, nd 11:00 14:00 16:30 17:30 18:30
19:30 20:30 21:30 
pn, wt 11:00 14:00 17:00 18:00 19:00
20:00 21:00 
śr 11:00 14:00 17:00 19:00 20:00 21:30
czw 11:00 14:00 16:00 17:00 18:00

20:00 21:00 
PPookkuuttaa 
pt, pn, czw 13:00 15:45 18:30 21:15 
sb, nd 13:00 15:45 18:45 21:30 
wt 13:15 16:00 18:45 21:30 
śr 15:45 18:30 21:15 
PPrroojjeekktt MMoonnsstteerr 
pt 9:00 14:00 
sb 9:00 11:15 22:30 
nd 9:00 11:15 14:00 22:30 
pn 16:00 22:00 
wt, czw 9:00 11:30 14:00 
śr 17:00 22:00 
WWyyssppaa ddiinnoozzaauurraa 
pt 9:45 11:45 16:00 
sb-pn, śr, czw 9:45 11:45 13:45
15:45 17:45 
wt 9:30 11:30 13:45 15:45 17:45 
ZZaacczzaarroowwaannaa 
pt, pn-czw 9:00 11:45 
sb 9:00 11:30 14:00 
nd 9:00 11:30 

◗ SSEEAANNSSEE DDLLAA MMAAMM ZZ DDZZIIEEĆĆMMII
W środę o godz. 12 – „Pokuta”. Bilety – 10 zł.

◗PPrroojjeekktt PPrraaccoowwnnii FFeerrmmeenntt KKoolleekkttiivv ii MMuullttiikkiinnaa
21 lutego w ramach Klubu Filmowego Ferment
odbędzie się spotkanie zatytułowane „Świat
według braci Cohen”. Dwa filmy Braci Cohen:
„Śmiertelnie proste” film Joela Cohena z 1984
roku; „Barton Fink” film w reż. Ethana i Joela
Cohenów z 1991 roku. Bilety w cenie 9 zł.

◗ MMEECCZZ NNAA WWIIEELLKKIIMM EEKKRRAANNIIEE
23 lutego o 16:00 – mecz Groclin Dyskobolia-
Legia Warszawa.
Bilety w cenie 15 zł- normalny i 10 zł – ulgowy (z
Kartą Multikinomaniaka i Kartą Kredytową
Multikina).

◗ KKIINNOO NNAA OOBBCCAASSAACCHH
4 marca o 20:00 – „Mała Wielka Miłość”. Bilety
w cenie 21 zł. 

Co i kto
Ursynów

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

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

8 4 4  0 0  7 1

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

6 4 2  6 0  0 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. St. K. Potockiego 20 

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 6  2 9  8 9
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

7 5 6  7 2  4 2
Policja 9 9 7

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

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

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

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

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

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

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 
0055-550066 LLeesszznnoowwoollaa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

The Water Horse: Legend of the Deep czyli...?
KK o n ko n k u ru r s  M u l t i k i n a  i  „ Ps  M u l t i k i n a  i  „ P A S SA S S Y ”Y ”

Zachowałem się w poprzednim wydaniu jak jury w Hollywo-
od czy innej Wenecji – a nagrodę otrzymuje... – i tu długa
pauza. Za tygodniową pauzę (czyli niedopatrzenie ostatnie-
go wiersza) wszystkich Czytelników, a szczególnie zwyciężczy-
nię – p. Justynę Walczewską serdecznie przepraszam.
Diagram należy wypełnić liczbami od 1 do 9 i literami od A do
F, tak, aby w żadnym wierszu, kolumnie i kwadracie 4x4 licz-
by się nie powtarzały. 
Prosimy podać znaki lewego górnego kwadratu 4x4. Spośród
Czytelników, którzy zadzwonią (648 44 32) do redakcji 
w poniedziałek w godz. 12.00-12.30, wylosujemy zwycięzcę
zabawy.
Za rozwiązanie z poprzedniego tygodnia nagrodę otrzymuje
Robert Iwanicki.

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

A nagrodę utrzymuje...
KK o n ko n k u ru r s  s u d o ks  s u d o k uu

Zarząd Koła nr 28 PZW Warszawa-Ursynów zaprasza Koleżan-
ki i Kolegów na coroczne zebranie sprawozdawcze.
Odbędzie się ono w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na
Uboczu 3 w dniu 1 marca o godz. 17.00 (pierwszy termin) 
– lub o 17.15 (drugi termin).

W celu uzyskania szerszej informacji prosimy o kontakt 
telefoniczny:
kol. Jarosław Płatek – prezes – 0-602 280 627
kol. Zbigniew Adamczyk – wiceprezes - 0-602 240 352
kol. Tomasz Kosiński – wiceprezes - 0-506 151 931
oraz na stronie internetowej: www.pzwursynow.waw.pl

Uwaga wędkarze

Uczniowie warszawskiego LXX LO im. Aleksandra Kamiń-
skiego organizują Festiwal Filmów Krótkometrażowych 
eFFKa 2008. Nie jest to jednak jeden z wielu zwyczajnych
szkolnych festiwali filmowych. To festiwal kultury młodzieżo-
wej, bo przecież w filmie odnajdujemy naszą ulubioną muzy-
kę czy książki, nasze przekonania, poglądy i – co najważniej-
sze – marzenia.
Więcej informacji na www.effka08.prv.pl

EFFka 2008

W hali Arena przy ul. Pileckiego odbędzie się 8. Ursynowski Fe-
stiwal Fitness. Hasło wiodące tegorocznego festiwalu – „Ta-
neczne szaleństwo” – wskazuje jednoznacznie na zamysł or-
ganizatorów. Wystąpi Roofi, instruktorzy fitness, odbędą się
pokazy tańca nowoczesnego i orientalnego.
Szaleństwo rozpocznie się 1 marca o godzinie 10.00.

Taneczne szaleństwo

Klub Judo „Ryś” zaprasza chłopców i dziewczynki na ogólno-
rozwojowe zajęcia sportowe z elementami judo, gimnastyki
oraz dużą ilością gier i zabaw ruchowych. Zajęcia odbywają się
będą od poniedziałku do piątku w pierwszym i drugim tygo-
dniu ferii zimowych. 
Dzieci z klas 0-2 mają zajęcia w godz. 17.00-18.00 a dzieci z
klas 3 i starsze w godz. 18.00-19.00. Zajęcia odbywają się w
salach judo Gimnazjum nr 94 przy ul. Na Uboczu 9 
(tel. 648 41 60, www.judo-rys.pl).

Zaproszenie do „walki”
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