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Płonące opony mózgowe

iałem już od dłuższego
czasu uzasadnione podejrzenia, że przynajmniej niektórzy ministrowie w rządzie Donalda Tuska nie za bardzo
nadają się do swojej roboty, a już
Jarosław Gowin kierujący do niedawna resortem sprawiedliwości
oraz Joanna Mucha wciąż aktywna na niwie sportu i turystyki udowodnili to ponad wszelką wątpliwość. Jednak jako absolutny laik
mogłem tylko to wszystko podejrzewać. Dopiero teraz doczekałem się eksperckiego potwierdzenia moich nieśmiałych przypuszczeń. Bo oto na odbytym w centrum Warszawy zebraniu 23 000
wybitnych znawców polityki i eko-

nera i to w kraju, w którym utrzymuje się aż siedem państwowych
uczelni sportowych (plus ileś tam
prywatnych). Równie dobrze
można byłoby pogonić naszych
absolwentów akademii medycznych, a do leczenia 40 mln Polaków zatrudnić sprawdzonego cudotwórcę z Ugandy – ojca Johna
Bashoborę, który za wizytę bierze tylko 40 złotych, a przyjmuje
nawet po 50 tysięcy pacjentów
naraz. O ile mi wiadomo, po takiej wizycie na Stadionie Narodowym w Warszawie sto procent
zgromadzonych pacjentów wyszło do tego stopnia uzdrowionych, że można ich było dać do
olimpijskiej kadry narodowej w
komplecie. Same zdrowe byki, że
o hożych łaniach nie wspomnę.
we 23 tysiące ekspertów,
rzucających na jezdnię zapalone opony jako ostateczny argument w dyskusji z rządem, to widok dobrze znany warszawiakom, którzy widzieli chociażby najazd braci górniczej, co

ków i urzędników przeprowadziło korzystną dla nich gierkę, której koszty musi spłacać społeczeństwo. Bodaj najbardziej skandalicznym przykładem jest wpuszczenie Polski w Otwarte Fundusze
Emerytalne na zasadach wołających o pomstę do nieba i zwiększających dług publiczny do niebotycznych rozmiarów. Jednym z
apostołów głoszących Ewangelię
OFE był i jest profesor Leszek Balcerowicz, który dziś zaszył się
gdzieś w kącie niczym szara myszka. A dlaczego jako ekonomiczny superautorytet nie wszczynał
alarmu, gdy państwo polskie podpisywało z Funduszami umowy
na bandyckich warunkach, płacąc 10 procent prowizji od powierzonych im naszych pieniędzy –
niezależnie od tego, czy obracanie
tą kasą przynosi przychód czy
stratę? Wołał kiedyś desperacko,
że Balcerowicz musi odejść nieżyjący już Andrzej Lepper, ale czynił
to jeszcze przed całą grandą z
OFE. A przywódcy związkowi, ta-

nomii głos zabrał sam prezes Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka, który z wysokości
swego autorytetu powiedział o ekipie Tuska: „oni rządzić nie umią”.
Prezes jest ponoć z wykształcenia
socjologiem, więc nie tylko wspomniana jego wypowiedź zaświadcza, iż potrafi on przemówić do
tłumu najczystszą polszczyzną.
Gowinem i Muchą ma sporo wspólnego o tyle, że i posunięcia tej dwójki, i działanie pana prezesa pociągają
(względnie pociągały) za sobą niemałe – po części zupełnie nieuzasadnione – koszty społeczne. Kochany pan Jarosław pozostawał
obywatelem o wiele tańszym w
eksploatacji, gdy grywał w bramce amatorskiej drużyny piłkarskiej
Czarni 1910 Jasło. Eksploatowanie pana Jarosława jako filozofa
i polityka jest dla społeczeństwa
o wiele kosztowniejsze.
rzeba teraz odkręcać wdrożoną przez niego reformę
sądów, jak również zastanawiać się, jakie będą skutki tak
zwanego „uwolnienia zawodów”,
co w niektórych wypadkach pewnie miało sens, ale w wielu innych
– woła o pomstę do nieba. Wystarczy dość banalne porównanie: puścić taksówkarzy na żywioł
– a proszę bardzo, bo to nie jest zawód wymagający kończenia uniwersytetów. Co innego zawód tre-

tak długo waliła mutrami i oskardami w rządowe odrzwia w Alejach Ujazdowskich, aż wywalczyła swoje potężne przywileje pracownicze i emerytalne. Brany
obecnie pod obcasy Donald Tusk –
jeśli wziąć pod uwagę skalę ponoszonej przezeń odpowiedzialności – ma pensję po prostu żebraczą. Ale przybyli do stolicy eksperci uważają, że jest jednym z
pieszczoszków budżetu. A czemu
nie wywloką za łby ubeków nowego chowu, którzy w wieku 35
lat dostają królewską emeryturę,
sędziów czy prokuratorów sowicie
opłacanych nawet w tak zwanym
„stanie spoczynku”, albo biskupów, którzy miast naśladować w
skromności papieża Franciszka,
wyciągają chciwe garście po generalskie pensje i emerytury, choć
nie oddali w życiu ani jednego wystrzału...
liczni eksperci – podkreślający nędzę narodu swymi zaskakująco wygłodzonymi obliczami – zdają się zapominać, co się działo w kraju przez
minione dwie dekady. I że to posunięcia z minionych lat determinują dzisiejszy stan państwa i
przeciętny poziom życia społeczeństwa polskiego. Iluż kompletnie nie rozumiejących co czyni posłów i senatorów głosowało za
ustawami, które przyniosły niepowetowane szkody! Iluż polity-

cy mądrale na państwowych etatach, jakoś się Balcerowicza nie
czepiają, tylko jeżdżą po Tusku,
który dziś usiłuje prostować to,
co wykrzywili w swoim czasie premier Jerzy Buzek i jego promotor
Marian Krzaklewski, wielki wódz
„Solidarności”, nomen omen...
Obecny szef związku zawodowego „Solidarność” Piotr Duda czyni zarzuty Tuskowi, a sam, jako
prominentny członek AWS w swoim czasie, musi czuć się współwinny wprowadzenia bandyckiego
układu z OFE w 1999 roku.
liczna naparzanka jest
zawsze ostatecznością w
warunkach demokracji,
choć czasami przybiera postać
nieco karykaturalną – jak wtedy, gdy pielęgniarki atakowały
rządową twierdzę Jarosława Kaczyńskiego, a on wił się jak piskorz. Myślę jednak, że te zbiorowe wycieczki z prowincji już
trochę za bardzo nadojadły warszawiakom. Jeśli Duda chce
ustawki z premierem Donaldem
Tuskiem, to niech się umówią
gdzieś w lesie koło Gliwic albo
Gdańska, czyli w swoich stronach. Stolica Polski, w której toczy się normalne życie, nie jest
bowiem dziwką, na której wszyscy mogą sobie dowolnie hasać o
każdej porze dnia i nocy.
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Pola Negri w Domu Sztuki
Cinématčque Française w 2010
roku na specjalnym pokazie
upamiętniającym Polę Negri.
W Polsce, jako pierwszy pokazał go w roku 2011, też na specjalnym pokazie, Iluzjon Filmoteki Polskiej, a w 2013 autor i jego film o Poli Negri zaproszeni
zostali do udziału w IV Międzynarodowym Festiwalu Filmów
Historycznych i Wojskowych.

Film pt. Pola Negri: Life is
a Dream in Cinema („Pola Negri – w kinie życie
jest snem”, premiera w
Nowym Jorku w 2006) –
to bardzo wzruszający
dokument filmowy skupiający uwagę widza
głównie na zagranicznej,
a zwłaszcza amerykańskiej karierze tej aktorki.
Film reżysera i choreografa
o artystce, która swoją karierę
także zaczynała od tańca. Na
bogactwo obrazu składają się
fotografie i mało znany materiał
filmowy w postaci fragmentów
licznych ról dramatycznych i
komediowych Poli Negri. Kolorytu słownego dodają filmowi
niezwykle wnikliwe i pełne głębokich refleksji rozmowy z Hayley Mills, aktorką znaną z ról w
klasycznych filmach disneyowskich takich, jak Pollyanna,
Sprytne Kocisko, Nie wierzcie
bliźniaczkom i Księżycowe
Prządki – który to obraz był jednocześnie ostatnim filmem Poli Negri, jak i aktorem Eli Wal-

lach’em (Skłóceni z Życiem i
Rzeka Tajemnic) oraz znanym
hollywoodzkim producentem
A.C. Lyles’em, który wsławił się
filmami wyprodukowanymi dla
wytwórni Paramount Pictures.
Narrację przeplatają snute
przez historyk filmową i kuratora Amerykańskiego Instytutu
Filmowego Jeanine Basinger
interesujące opowieści na temat mało znanych szczegółów
z życia Poli Negri i ciekawostki
z czasów jej kariery.
Życie i twórczość filmowa
sławnej Polki zilustrowana jest
w filmie amerykańskimi dokumentami i opiniami wielu hollywoodzkich autorytetów filmowych. Trud zebrania i atrakcyjnego opracowania tak pomyślanego historycznego świadectwa z zakresu światowych
dziejów kina, każe ten film widzieć nie tylko w kategoriach
sztuki filmowej, ale i dokumentu ważnego dla polskiej kultury
XX wieku. Swoją europejską
premierę film Mariusza Kotowskiego miał w paryskiej

Mariusz Kotowski – to amerykański reżyser filmowy polskiego pochodzenia. Pisarz,
choreograf, tancerz i producent, kierujący własną filmową
firmą producencką Bright Shining City Productions LLC,
działającą w Austin (Teksas) i w
Los Angeles (Kalifornia).
Urodził się w 1967 roku w
Olsztynie. Tu ukończył studia
pedagogiczne i tu odnalazł w
sobie pasję tancerza i choreografa. W Polsce uczył tańca
m.in. w Warszawie i na Wybrzeżu, po czym dla doskonalenia swoich umiejętności wyjechał do Londynu. Jest pierwszym Polakiem, który otrzymał potrójny dyplom londyńskiego Królewskiego Towarzystwa Nauczycieli Tańca. Zyskał tam uznanie, jako tancerz
i choreograf, specjalizujący się
w balecie, tańcu klasycznym,
jazzowym i nowoczesnym
oraz w tańcach latynoskich.
Gdy po wielu europejskich występach ugruntował już swoją
karierę taneczną, przeniósł się
w roku 1998 do Nowego Jorku, gdzie nie tylko pracował,
jako ceniony choreograf i instruktor tańca, ale i podjął studia na wydziale reżyserii Uniwersytetu Nowojorskiego.
Ukończył je z doskonałymi wynikami i dyplomem reżysera
filmowego. I w ten sposób rozpoczął w Ameryce realizację
swoich marzeń o własnej
twórczości filmowej.
W ciągu ostatnich 9 lat Mariusz Kotowski zrealizował w
Stanach Zjednoczonych osiem
filmów oraz napisał dwie książki biograficzne poświęcone Poli Negri (jedną wydaną w 2011
w Polsce a drugą przygotowywaną właśnie do druku w
USA).
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Pozostać w OFE czy wybrać emeryturę wypłacaną tylko z ZUS?

OFE, ZUS, a może alternatywny III filar?
Jeśli plan rządu wejdzie w
życie, takie pytanie już niedługo będą zadawać sobie
przyszli emeryci. Premier
Donald Tusk przedstawił
rządowe propozycje zmian
w systemie emerytalnym, wg
których Polacy sami zdecydują, gdzie będą chcieli odkładać swoje świadczenia
na “jesień życia”.
Zdaniem Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, działania
rządu nie zwiększą bezpieczeństwa
emerytalnego. Może to jednak zrobić
III filar w postaci dodatkowych świadczeń np. z tytuły renty dożywotniej proponują Fundusze Hipoteczne.
“Obecne emerytury z dwóch zreformowanych filarów w wielu wypadkach nie wystarczają na godne życie, dlatego seniorzy zmuszeni są do poszukiwania dodatkowych środków. Tym trzecim filarem, coraz bardziej popularnym
wśród emerytów, jest renta dożywotnia”- mówi Katarzyna Brzeska-Miksa, prezes Funduszu Hipotecznego Familia SA.
Zdaniem Funduszy Hipotecznych,
ekonomiści zastanawiają się teraz,
ilu Polaków po zmianach w systemie emerytalnym przeniesie się z
OFE do ZUS-u, a ilu zostanie. Tymczasem ważniejsze pytanie jest takie, czy w ogóle przyszłe emerytury
będą wystarczały na godne życie?
“To pytanie jest wielką niewiadomą, dlatego my już teraz proponujemy rozważenie pewnego i bezpiecznego III filaru w postaci renty
dożywotniej, która umożliwia uzyskanie dodatkowych pieniędzy do
emerytury” - mówi Katarzyna Brze-

ska-Miksa. Podczas prezentacji projektu zmian w funkcjonowaniu
OFE, premier Donald Tusk podkreślił, że rządowi zależało na rozwiązaniu, które w 100% zabezpieczy
polskiego emeryta.
Nad zabezpieczeniem finansowym seniorów rząd głowi się już
znacznie dłużej przygotowując
m.in. ustawę o odwróconej hipotece, obejmującą zarówno odwrócony kredyt hipoteczny jak i rentę dożywotnią. Na ustawę cierpliwie czekają emeryci oraz środowiska ich
zrzeszające. Niestety, prace legislacyjne trwają już od 4 lat.
Choć sama ustawa o odwróconej
hipotece nie jest jeszcze uchwalona,
rozwiązaniem już teraz dostępnym
dla emerytów jest renta dożywotnia.
“To wsparcie finansowe oparte
na kodeksie cywilnym jest znane w
środowisku seniorów, jednak sam
rynek renty dożywotniej wymaga
uregulowania i objęcia nadzorem,
ponieważ nie wszystkie firmy zabezpieczają emerytów w najwyższym stopniu - tak jak my to robimy”
- przestrzega Katarzyna Brzeska-Miksa, prezes Funduszu Hipotecznego Familia SA, prekursora renty
dożywotniej opartej na trzech filarach zabezpieczeń klienta.
Zdaniem Prezes Funduszu Hipotecznego Familia, istnieje silna po-

trzeba społeczna stworzenia szybkiej regulacji. Dzięki niej przyszły
emeryt, oprócz zastanawiania się
nad tym czy wybrać składkę w OFE
czy w ZUS-ie, będzie miał jeszcze
jedno pewne rozwiązanie w postaci renty dożywotniej uregulowanej
ustawą z państwowym nadzorem
nad rynkiem lub opcję odwróconego kredytu hipotecznego.
Fundusz Hipoteczny Familia SA
poprawia standard życia polskich
Emerytów: oferuje starszym osobom dodatkowe środki finansowe
w postaci renty dożywotniej niezależnej od emerytury z ZUS.
Klientami spółki są osoby powyżej
65. roku życia, emeryci posiadający prawo własności do nieruchomości (mieszkania, domu, działki). Jest pierwszym i jedynym Funduszem Hipotecznym w Polsce stosującym wszystkie zabezpieczenia
chroniące interesy osób korzystających z renty dożywotniej. Fundusz
Hipoteczny Familia SA jest prekursorem stosowania łącznie trzech filarów bezpiecznej renty dożywotniej Większościowym udziałowcem
Funduszu Hipotecznego Familia
SA jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Kapitał akcyjny Funduszu Hipotecznego Familia SA wynosi 10 mln zł.
Przemysław Adamowicz

Fundusz Hipoteczny Familia SA
ul. Jasna 14/16A, 00-0
041 Warszawa
tel. (22) 831-9
95-1
10, (22) 636 36 87
Infolinia 801-8
801-8
841
www.familiasa.pl
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Ośrodek Pomocy Społecznej i Dom Sztuki zorganizowały Dzień Ekwadoru

Ambasador, konsul i prześliczna Giuliana Villavicencio
cisco Granję, naczelnika Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy – Dariusza Sitterle, dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – Marka
Pawlęgę (na zdjęciu po prawej) i
Prezesa Zarządu SMB „Jary” –
Ryszarda Sołtysiaka.
Zrozumiałą sensację wzbudziła gwiazda tamtego poniedziałkowego przedpołudnia, ekwadorska miss – Giuliana Villavicencio, faktycznie: urodziwa,
pełna wdzięku i – jak się okazało – niezwykle fotogeniczna.
W świat Ekwadoru wprowadził zebranych krótki film dokumentalny, a po nim – mini-wykład tłumaczki z Ambasady
Ekwadoru, Marty Domaszewicz.
Swoje wystąpienie miał także
ambasador Fabiana Valdivieso.
Zaprezentował miss Giulianę,
która zrobiła furorę swoim popi-

Mogła być sztampa, pompa i nuda. A wyszła fajna,
ciepła, „klimatyczna” impreza, na dodatek o niemałym potencjale edukacyjnym: ciekawostki o odległym od nas i egzotycznym dla nas Ekwadorze
sypały się z estrady jak z
rogu obfitości.

Ale od początku… W miniony
poniedziałek dwie instytucje –
Ośrodek Pomocy Społecznej dla
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Dom Sztuki SMB „Jary” –
wspólnymi, partnerskimi siłami
zorganizowały w siedzibie drugiej z nich, przy ul. Wiolinowej,
imprezę pod nazwą „Dzień
Ekwadoru” (w ramach realizo-

wanego przez OPS projektu „Tradycje i obyczaje świata”). Widownię sali kinowo-teatralnej zapełnili seniorzy praktycznie z całej
Warszawy, w tym z Ursynowa
(m.in. bywalcy Klubu Seniora
SMB „Jary”). Gorącymi oklaskami nagradzano – witanych na
scenie przez Lucynę Pieszyńską-Gąsiorowską z ursynowskiego

Policja poszukuje
Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II
poszukują mężczyzny podejrzewanego o dokonanie
gwałtu. Do zdarzenia doszło w piątek około godziny
19.00 w pobliżu ulicy Moczydłowskiej na terenie Lasu
Kabackiego. Sprawca zaatakował kobietę, która zeszła
ze ścieżki w głąb lasu.
Rysopis sprawcy:
wiek z wyglądu około 35 lat
wzrost co najmniej 190 cm
muskularna budowa ciała
twarz owalna, cera opalona
włosy ciemne, proste, kilkucentymetrowe
Mężczyzna był ubrany w jasną koszulkę z krótkim rękawem, spodnie długie. Na rekach miał czarne rękawiczki.
Osoby, które w piątek (30.08.2013 r.) przebywały na
terenie i w pobliżu Lasu Kabackiego i mogły widzieć
mężczyznę, którego rysopis i portret pamięciowy publikujemy, prosimy o kontakt z Komendą Rejonową
Policji Warszawa II, Wydział do walki z Przestępczością
Przeciwko Życiu i Zdrowiu tel. 22 603-14-54 lub całodobowo oficerem dyżurnym jednostki tel. 22 603-11-56. Informacje można przekazywać również
na alarmowe numery policji 997 i 112. Gwarantujemy anonimowość.
O bezpieczeństwie w Lesie Kabackim dyskutowano 9 września w ursynowskim ratuszu. Władze
dzielnicy, policja, straż miejska, przedstawiciele Lasów Miejskich-Warszawa, Parku Kultury w Powsinie oraz byli żołnierze jednostki wojskowej GROM zastanawiali się wspólnie nad wprowadzeniem koniecznych działań po zgłoszeniu gwałtu przez biegaczkę w dniu 30 sierpnia.
Policja i straż miejska poinformowały o stanie bezpieczeństwa w Lesie Kabackim. Zdaniem
wszystkich służb Las Kabacki uważany jest za bezpieczne miejsce, biorąc pod uwagę statystyki policji, które nie odnotowują takich zdarzeń jak gwałt, rozbój, czy zabójstwo. Odnotowane naruszenia prawa w przeważającej większości dotyczyły wykroczeń o charakterze porządkowym oraz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w okolicach lasu.
Zdaniem uczestników spotkania, osoby odwiedzające Las Kabacki powinny przestrzegać zasad bezpieczeństwa zachowując ostrożność, szczególnie po zmroku i w miejscach nie uczęszczanych. Należy przy tym pamiętać o tym, że jest to rezerwat i zbaczanie z wytyczonych szlaków jest zabronione.
W Lesie Kabackim będzie więcej patroli policji, zarówno pieszych, jak i rowerowych, konnych
oraz nieoznakowanych. Na terenie Lasu Kabackiego zostaną, wytyczone ścieżki biegowe, co pomoże w unikaniu miejsc odludnych oraz miejsc gdzie przebywają zwierzęta. Szczegółowe uzgodnienia dokonane zostaną pomiędzy władzami dzielnicy oraz Lasami Miejskimi – Warszawa, a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która musi wydać zgodę na jakiekolwiek oznaczenia na
terenie rezerwatu przyrody jakim jest Las Kabacki.
Zorganizowany zostanie cykl bezpłatnych szkoleń dla kobiet z zakresu zachowania się w sytuacjach
kryzysowych zagrażających życiu i zdrowiu. Podobne szkolenia, cieszące się ogromnym zainteresowaniem pań, prowadzi również Straż Miejska w ramach programu „Bezpieczna Warszawianka”.
W roli ekspertów wystąpiło kierownictwo Grupy Reagowania Antykryzysowego (GRAk).
Okazją do takich szkoleń będzie Memoriał gen. Sławomira Petelickiego (w rocznicę urodzin generała), który odbędzie się w najbliższy piątek, 13 września o godz. 19.00 w Arenie Ursynów (ul.
Pileckiego 122). Memoriał będzie miał formę otwartego i bezpłatnego treningu systemu GROM
Combat z elementami obrony przed nożem. Dla uczestników organizatorzy przewidzieli aż 300
miejsc – zgłoszenia (imię, nazwisko i rok urodzenia) należy wysyłać mailowo do 11 września na
adres promocja@ursynow.pl. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na stronie www.ursynow.pl.

sem choreograficznym, poprzedzonym też efektownym pokazem mody ekwadorskiej oraz
uroczym występem seniorów z
Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa na Ursynowie. Na występ ten złożyły się:
recytacja wiersza w języku hiszpańskim w wykonaniu 94-letniej (!) Jadwigi Włosek oraz zespołowe tańce ekwadorskie.
A później był jeszcze konkurs
wiedzy o Ekwadorze, koncert
muzyki z Ekwadoru (zespół El
Sikuri), no i niekończąca się sesja fotograficzna rozdającej
uśmiechy pięknej Giuliany.
Po zakończeniu imprezy publiczność opuszczała Dom Sztuki
wyraźnie usatysfakcjonowana i
w dobrych nastrojach, dziękując
organizatorom za trud włożony
w przygotowanie tej ekwadorskiej
BA
uczty dla umysłu i ducha.
F o t o L e c h Kow a l s k i

OPS i dyrektora Domu Sztuki Andrzeja Bukowieckiego (na zdjęciu w środku) – gości specjalnych: Jego Ekscelencję Ambasadora Republiki Ekwadoru w Polsce – Fabiana Valdivieso (na zdjęciu po lewej) z małżonką Susaną
Riofrio, Konsula Ambasady
Ekwadoru w Polsce – Erikę Martillo Naranjo, dziennikarza Fran-

Do zarezerwowania 100 tys. biletów w niskich cenach

Powrót Ryanair do portu w Modlinie
To już pewne. Samoloty irlandzkich linii lotniczych Ryanair, od 30 września powracają na lotnisko portu lotniczego w Modlinie.
„Jesteśmy zadowoleni z powrotu do Warszawy Modlin od 30 września, w sam raz na czas rozpoczęcia operacji lotniczych sezonu zimowego. Ogłosiliśmy również nasz rozkład połączeń na sezon Lato 2014 dla Warszawy, z dwiema nowymi trasami do Alicante i Salonik – cztery loty tygodniowo w oba miejsca. Zwiększamy również częstotliwość lotów do i z Warszawy Modlina na dotychczasowe trasach. Ryanair rocznie przewiezie ponad ponad 1,3 miliona pasażerów. Pasażerowie korzystający z naszych niskich taryf zaoszczędzą ponad 872 milionów zł. Chcąc uczcić powrót
naszych linii do portu lotniczego Warszawa Modlin, dwie nowe trasy oraz zwiększenie częstotliwości lotów oferujemy 100 tys. biletów na podróże po trasach europejskich już od 29 zł (6.99 euro), na loty w październiku i listopadzie. Bilety dostępne są do północy w czwartek 12 września
br.” – powiedział Michael Cawley, wiceprezes Ryanair.
Linie lotnicze Ryanair niezmiennie plasują się na pierwszym miejscu pod względem ilości obsłużonych pasażerów, punktualności i minimalnej ilości skarg na nieprawidłowości dotyczące np.
zagubionego bagażu.
Tylko w sierpniu tego roku Ryanair przewiózł 9 milionów pasażerów. To pierwsza europejska
linia lotnicza, która przewiozła tak rekordową liczbę osób w ciągu jednego miesiąca. Ponadto aż
94% spośród 54 tysiecy lotów Ryanair wylądowało o czasie.
Władze lotniska w Modlinie wykorzystały czas przestoju na podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa m.in. uruchomiono system ILS (pozytywnie wypadły testy do kategorii I, teraz będą trwały
testy do II kategorii), zamontowano i uruchomiono klimatyzację w terminalu, wybudowano dodatkowy parking długoterminowy na 550 miejsc, powstało zadaszenie przy płycie postojowej.
Wraz z decyzją o ponownym otwarciu lotniska, firma ModlinBus ogłosiła gotowość do otwarcia połączenia autobusowego Warszawa – Lotnisko Warszawa/Modlin. Przy tej okazji przewoźnik
zapowiedział nowe, atrakcyjne warunki sprzedaży biletów oraz dogodną lokalizację przystanku
a . r.
przy Pałacu Kultury i Nauki.
Ź r ó d ł o L o t n i s ko Wa r s z a w a / M o d l i n
Od lewej Piotr Okienczyc prezes spółki zarządzającej Lotniskiem Warszawa Modlin, Michael Cawley wiceprezes Ryanair, Marcin Danił wiceprezes
spółki zarządzającej Lotniskiem Warszawa Modlin.
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Opóźnia się oddanie do użytkowania Służewskiego Domu Kultury

Wizytówka Mokotowa z rocznym poślizgiem
mieści się całe jej zamierzenie zarówno architektoniczne, jak i
nowatorskie rozwiązania materiałowe. Biorąc pod uwagę fakt,
iż przewidywany koszt całej inwestycji to tylko około 16 mln
zł, wydaje się, że nie należy ona
jednak do zbyt skomplikowanych przedsięwzięć budowlanych, przynajmniej w takim zakresie, aby tłumaczyło to ponad
roczny poślizg w oddaniu obiektu do użytkowania. Według
urzędników, w trakcie budowy
pojawiło się wiele problemów
wymagających ich rozwiązywania na poszczególnych etapach
realizacji. W chwili obecnej trwa
analiza zaistniałych zdarzeń pod
kątem oceny, czy i ewentualnie
w jakim stopniu wpłynęły one
na powstałe opóźnienie.
olejny planowany termin oddania SDK do
użytkowania to grudzień 2013 r. Zależy on jednak
m.in. od zakończenia prac związanych z odbiorem obiektu oraz
całkowitym wyposażeniem nowej siedziby domu kultury. Co
ciekawe, na etapie rozpoczętych
czynności odbiorczych stwierdzono wady nie-

to obecnie jedno z najważniejszych zadań władz Mokotowa,
sposób oraz przeciągająca się realizacja inwestycji staje się powoli wizytówką urzędniczej
opieszałości, która od wielu lat
panuje w mieście. Pozytywem
jest to, że mokotowski urząd obszernie i terminowo odpowiadał na pytania dotyczące budowy SDK zadane przez naszą redakcję w trybie ustawy Prawo
prasowe.
owy Służewski Dom
Kultury to bez wątpienia ciekawy obiekt
pod względem architektonicznym. Niestety na dzień dzisiejszy
mieszkańcy mogą go podziwiać
jedynie zza obskurnego powywracanego płotu, który stał się
symbolem zarówno sposobu, jak
i terminu realizacji budynku. Tygodnik Passa będzie na bieżąco
monitorował realizację tej społecznie potrzebnej inwestycji. W
szczególności interesuje nas, czy
termin oddania do użytkowania
SDK planowany na grudzień
2013 r. zostanie dotrzymany, a
także jakie będą wnioski urzędu po szczegółowym przeanalizowaniu kolej-

których wykonanych robót. W
tym miejscu nie sposób nie zadać
pytania, co robili inspektorzy
nadzoru w trakcie realizacji inwestycji? Do czasu usunięcia
przez wykonawcę wspomnianych wad nie jest możliwe dokonanie odbioru końcowego. Tak
więc pomimo zapewnień urzędu, iż zakończenie budowy SDK

nych etapów
budowy tej inwestycji. Chcemy wiedzieć, co było powodem ponad rocznego poślizgu w realizacji stosunkowo niewielkiego obiektu w czasach,
kiedy w 18 miesięcy buduje się
wielopiętrowe budynki o gigantycznych powierzchniach i kubaturach.
Ta d e u s z P o r ę b s k i

K

Przeciągające się w nieskończoność stołeczne inwestycje i remonty, a także niczym nie nieuzasadnione wydłużanie procedur administracyjnych to
temat, któremu poświęcono tysiące prasowych publikacji. Tym razem rzecz
dotyczy inwestycji na Mokotowie.
amieszanie przy oddaniu do użytkowania tunelu przy Wiśle, czy też
zalane samochody na Trasie Toruńskiej stały się już symbolem
nieudolności urzędniczej i
wszechobecnego bałaganu organizacyjnego panującego w stołecznych instytucjach, których zadaniem jest dbałość o rozwój miasta i prawidłowe funkcjonowanie miejskiej infrastruktury. Przykłady przeciągających się inwestycji w stolicy państwa można
mnożyć, jednym z nich jest budowa Służewskiego Domu Kultury przy ul. Bacha 15. O historii
tej oczekiwanej w tym rejonie
miasta inwestycji opowiedzieli
nam okoliczni mieszkańcy.

Z

łużew nad Dolinką to
malownicze osiedle zamieszkiwane przez kilkunastotysięczną rzeszę warszawiaków, którzy do niedawna
swoje zainteresowania kulturalne mogli realizować w obskurnym baraku, stanowiącym
spadek po budowniczych metra. Dzięki zaangażowaniu grupy mieszkańców Służewa władze miasta, po latach przekonywań, apeli i próśb, podjęły
decyzję o budowie nowego
obiektu odpowiadającego standardom XXI wieku. Obiekt ten
w swoim założeniu miał stać się
wizytówką Służewa, a tym samym całego Mokotowa, miał
również przyczynić się do integracji lokalnej społeczności. Inwestycja miała być finansowana ze środków Urzędu m.st.
Warszawy.
mowę na realizację
obiektu
zawarto
10.08.2010 r. Od tej
chwili nowy dom kultury stopniowo - choć w zadziwiająco
powolnym tempie, wziąwszy
pod uwagę rozmiar inwestycji -

S

U

wyłaniał się z ziemi. W tym roku obiekt można już podziwiać
w całej okazałości. Wokół powstała mała infrastruktura,
między innymi z urządzeniami
do zabawy dla dzieci. Nic zatem dziwnego, że mieszkańcy
Służewa nabrali przekonania,
iż obiekt jest już gotowy do
użytkowania. Coraz częściej padały pytania, kiedy będą mogli
zacząć z niego korzystać. Odpowiedzi ze strony włodarzy
dzielnicy i miasta były na tyle
niejasne, że kilkoro zdesperowanych mieszkańców postanowiło zainteresować tą sprawę
lokalną prasę. Ustalenia jakich
dokonaliśmy w trakcie wyjaśniania sprawy w Urzędzie
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy niestety nie napawają
optymizmem i dowodzą, że nawet przy niezbyt skomplikowanych inwestycjach dotrzymanie
zaplanowanych i umownych
terminów przerasta możliwości urzędników magistratu.
rzetarg na wybór wykonawcy Służewskiego
Domu Kultury został

P

rozstrzygnięty na przełomie lipca i sierpnia 2010 r. Wykonawcą obiektu została wybrana firma “Usługi dla ludności. Murarstwo. Stanisław Karwowski”.
Nic nie mamy przeciwko murarstwu pana Stanisława Karwowskiego, ale od początku
wiele osób wieszczyło, że terminowe wybudowanie obiektu
może przerastać możliwości niewielkiej firmy budowlanej. Poniewczasie okazało się, że malkontenci, niestety, mieli rację.
Pierwotny umowny termin zakończenia inwestycji planowany
był na 30.11.2012 r. W trakcie
budowy pojawiły się ponoć problemy powodujące opóźnienia
w jej realizacji.
daniem mokotowskich
urzędników wynikały
one m.in. z faktu, że
obiekt jest, nieszablonowy i zastosowano w nim nowatorskie
rozwiązania, na przykład budowę małej elektrowni wiatrowej.
Dociekając na czym jeszcze polega nieszablonowość inwestycji uzyskaliśmy informację, że
pod tym pojęciem urzędnicy

Z
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MOTO-PASSA  MOTO-PASSA  MOTO-PASSA  MOTO-PASSA  MOTO-PASSA
Pisząc po raz pierwszy
przed dwoma tygodniami
o kolorowych kontrolkach na deskach rozdzielczych naszych samochodów, nie miałem pojęcia,
że temat ten wzbudzi takie zainteresowanie
wśród znajomych Czytelników. Tak, więc powrócę
dziś po raz trzeci do tego
„kolorowego zagadnienia”. Dziś o kontrolkach
żółtych...
Tym razem również rozpocznę od pytania, która z kontrolek, ukazujących się czasem na
zegarach naszych pojazdów jest
najważniejsza. Odpowiedź na
nie, w przypadku tej grupy, jest
chyba trochę trudniejsza i bardziej złożona, niż to miało miejsce, analizując kontrolki czerwone. A to, dlaczego? Głównym
powodem jest chyba ich ilość.
Kontrolek żółtych jest po prostu
o wiele więcej niż czerwonych,
ale też niosą ze sobą o wiele więcej, często niejednoznacznych
informacji. Zorientowałem się
też, że nie jest do końca tak, jak
pisałem przed dwoma tygodniami, że żółte kontrolki nie zawsze
ostrzegają. Czasem przekazują
„zwykłą” informację. Tak właśnie jest w przypadku kontrolki
sygnalizującej włączenie ogrze-

wania tylnej szyby, czy też tylnych świateł przeciwmgłowych.
Ale to chyba jedyne wyjątki.
Tak, więc na początek pozwolę sobie wymienić wszystkie żółte kontrolki, jakie udało mi się
odnaleźć w kilku znajomych samochodach, analizując ich instrukcje obsługi oraz zasięgając
wiedzy w innych publikacjach.
Na końcu zaś wrócę szerzej do
opisu tej jednej, żółtej kontrolki,
którą uznałem za najważniejszą. Zapalenie się jej na desce
rozdzielczej w czasie jazdy, powoduje największe emocje
wśród kierowców – kontrolki
diagnostyki silnika, często nazywanej też „Check engine”
Wspomniałem przed chwilą,
że kontrolek żółtych jest sporo. To
prawda, ale przeważnie ich symbole są zrozumiałe, a ich zaświecenie się, nie tak „groźne”, jak to
ma miejsce w przypadku kontrolek czerwonych. Przynajmniej nie
w tak krótkim czasie. Wśród nich
znajdziemy informacje o: kończącym się paliwie – „rezerwie”,
wyłączonym/uszkodzonym jednym z układów wspomagania
trakcji
pojazdu
–
ABS/ASR/ESP/inny, wyłączonej/uszkodzonej poduszce powietrznej pasażera/innej lub
uszkodzonym układzie pirotechnicznych napinaczy pasów, spa-

lonej żarówce, awarii świec żarowych silnika, zbyt małym ciśnieniu powietrza w oponach,
zużyciu klocków hamulcowych,
awarii czujników parkowania,

W niektórych samochodach na
żółto, w innych na czerwono, sygnalizowana jest też informacja o
niedomkniętych drzwiach i/lub
pokrywie bagażnika.

czasie jazdy, oznacza to zwykle
awarię jednego z układów, bezpośrednio związanego z prawidłową pracą silnika: układu tworzenia mieszanki powietrzno-pa-

Z techniką za pan brat...

Kontrolkowy zawrót głowy cz. 3.

wodzie w filtrze paliwa, zbyt niskim poziomie płynów eksploatacyjnych, włączonej kontroli
prędkości zjazdu w samochodach
terenowych, informacji o ryzyku
oblodzenia drogi, czy wreszcie
na koniec - sygnalizacji ogólnej.

Teraz kilka słów więcej o kontrolce diagnostyki silnika. To ta
pewnie dobrze znana większości z nas, żółta lampka z symbolem silnika, czasem z jakimś
znaczkiem wewnątrz lub napisem „CHECK”. Gdy zabłyśnie w

liwowej, paliwowego, zapłonowego, redukcji spalin, regulacji
prędkości biegu jałowego, któregoś z urządzeń sterujących pracą
silnika lub układu przeniesienia
napędu. Na szczęście dla nas,
użytkowników samochodów,

kontrolka diagnostyki silnika może się okresowo zapalić, a następnie przy kolejnym uruchomieniu
pojazdu, już nie. To objaw zupełnie naturalny. Tak właśnie zdarzy
się w sytuacji, gdy problem wystąpił okresowo i nie powtarzał
się w kolejnych cyklach pracy silnika. To ten lepszy przypadek.
Gdy zaś kontrolka ta palić się będzie ponownie po kolejnych rozruchach silnika, jest to dla nas
wezwanie do niezwłocznej wizyty w serwisie i konieczności
podłączenia samochodu do tzw.
„komputera” w celu postawienia
fachowej diagnozy.
Innym razem w niniejszej rubryce, w serii „Z techniką za pan
brat”, powrócę może do pełniejszego opisu układu autodiagnostyki, występującego obowiązkowo w naszych samochodach
od roku 2000. Jak zwykle, również i dziś, zachęcam do lektury kolejnych felietonów o tematyce motoryzacyjnej na łamach
MOTO-PASSY.
MOTOWOJ
Drogi Czytelniku, jeśli chciałbyś,
aby zaproponowany przez Ciebie temat związany z motoryzacją został poruszony w jednym z
kolejnych wydań felietonu w niniejszej rubryce, wyślij proszę
swoją propozycję pod adres:
moto@passa.waw.pl
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Związkowcy znowu blokują Warszawę
FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI

Dwudziestotysięczna armia członków pracowniczych związków zawodowych najechała Warszawę, demonstrując przed siedzibami kilku ministerstw i przed Sejmem. Demonstrantów, domagających się
między innymi podniesienia płacy najniższej i niepodnoszenia wieku emerytalnego, nie przywitał nikt
z przedstawicieli rządu i parlamentu. Szefowie central związkowych zapowiedzieli okupację Warszawy do soboty, 15 września. To nie pierwszy polityczny najazd stolicy, paraliżujący miasto. Ale dziś obowiązuje hasło: cały naród rujnuje swoją stolicę.

SEMP coraz mocniejszy! Wystawa Pracowni CZARY

W meczu o mistrzostwo A
Klasy grupy trzeciej drużyna SEMP Ursynów Warszawa na boisku w Ursusie wygrała z Walką Kosów 4:0. To trzeci mecz i
trzecie zwycięstwo, które
umocniło zespół z Ursynowa na czele tabeli.
Zawodnicy SEMP-a od samego początku dominowali na boisku. Wyraźnie z każdą minutą
rosła ich przewaga. Już w 8 minucie groźnie zrobiło się pod
bramką Walki po strzale Pawła
Rybaka. Kolejna dogodna sytuacja miała miejsce w 15 minucie
kiedy to ten sam zawodnik świetnie wrzucił piłkę w pole karne
do Patryka Świsłowskiego. Ten
jednak minimalnie przestrzelił.
Trzy minutu później mieliśmy
kopię wcześniejszej sytuacji lecz
i tym razem piłka zatrzymała się
na bocznej siatce bramki gości.
Wreszcie w 26 minucie wynik
meczu otworzył Paweł Rybak,
któremu tym razem podawał
Świsłowski. Kilka minut później
Paweł Rybak nie zmarnował
szansy będąc w sytuacji sam na
sam z bramkarzem i podwyższył

wynik w 32 minucie na 2:0. W
34 minucie było już 3:0 a to za
sprawą Mikołaja Wrochny, który
to zapuścił się w pole karne przeciwnika. Mimo, iż był mocno naciskany przez obrońców zdołał
precyzyjnie wyłożyć piłkę Maćkowi Kozakow, któremu nie pozostało nic innego jak umieścić
futbolówkę w siatce. Do końca
pierwszej połowy obraz gry nie
uległ zmianie. Zawodnicy SEMPa kontrolowali przebieg gry. Jedyną groźniejszą sytuację goście
wypracowali w 36 minucie kiedy to po rzucie wolnym futbolówka minęła obrońców i trafiła
do dobrze ustawionego napastnika. Ten jednak mocno przestrzelił nad bramką.
Po rozpoczęciu drugiej połowy zawodnicy Walki Kosów zaatakowali. W 47 minucie oddali nawet groźny strzał na bramkę SEMP-a, lecz pewny w bramce Adrian Wrona wyłapał piłkę.
Na coraz to śmielsze poczynania
gości szybko odpowiedzieli gospodarze. Błyskawicznie wyprowadzili piłkę z własnej połowy.
W dogodnej sytuacji znalazł się
ponownie Świsłowski, który

tym razem mimo, iż mógł dogrywać uderzył sam. Zrobił to
na tyle mocno i precyzyjnie, że
bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Z całą pewnością można
ten gol zaliczyć jako ozdobę całego meczu.
Goście mimo utraty kolejnej
bramki nadal próbowali zdobyć
gola choćby honorowego, za co
należy im się duży szacunek.
Stworzyli kilka sytuacji ale żadna nie była na tyle groźna by mogła zmienić wynik meczu. To zawodnicy SEMPa mięli jeszcze
przynajmniej trzy stuprocentowe
sytuacje do zdobycia bramki. W
71 minucie przeprowadzili akcję meczu. Dokładnie i szybko
wymieniali piłkę przesuwając
grę do przodu. Będąc przed polem karnym przeciwnika przenieśli równie szybko i precyzyjnie grę na lewą stronę. Po tak
pięknej kombinacyjnej akcji w
doskonałej sytuacji znalazł się
Adrian Małek, który niestety wykazał się brakiem precyzji. Zaś w
84 minucie Rybak wyszedł sam
na sam z bramkarzem lecz tym
razem górą okazał się bramkarz.
I jeszcze w 89 minucie ponownie
przed szansą stanął Adrian Małek, któremu tak jak poprzednio
zabrakło odrobiny precyzji.
Mecz zakończył się zasłużonym zwycięstwem SEMPa, którego to zawodnicy w większości
złożeni z młodzieżowców wyraźnie z meczu na mecz nabierają pewności siebie i rosną w
siłę. Bilans otwarcia A Klasy mają doskonały. Udowadniają też
jako nowo powstała drużyna seniorska, że nie są chłopcami do
bicia. Jeśli utrzymają ten poziom, to wówczas inni będą musieli obawiać się meczów z
BB
„SEMPAMI”!

Początek nowego sezonu
ursynowska Pracownia
Ceramiki Artystycznej
CZARY rozpoczęła wystawą prac swoich uczniów.
Ceramika gości w Domu Kultury Stokłosy, w Galerii “U”.
Wielu autorów i wiele pomysłów na ten sam materiał jakim
jest glina.
Widać że przy tej twórczości
można się dobrze bawić.
Na wystawie prezentują się
prace i dzieci i dorosłych, często
od wielu lat związanych z pracownią.
Kolorowe, często animalistyczne prace dzieci, w których
autorzy przykładają wagę do
szczegółu. Drobne detale, o których pamiętają lepiąc i potem
malując przyciągają uwagę.
Dorośli korzystają z ceramiki
inaczej.
Ich prace mają swoje przeznaczenie.
Duże lampy, świeczniki, patery, pojemniki, lustro pokazują,
że to co w domu używamy możemy sami wykonać.

“Glina jeżeli umiejętnie się z
nią obchodzimy pozwala nam
tworzyć najróżniejsze formy. Jak
każde rzemiosło wymaga oddania, cierpliwości i pokory. Jest
to wysiłek zarówno rąk jak i
umysłu.”- mówią prowadzące
pracownię Ewa Wołk i Małgorzata Miękina.
Pracownia Ceramiki Artystycznej CZARY powstała w
2000 roku z inicjatywy Andjelki

Mihajić, Ewy Wołk i Małgosi
Miękiny.
Od początku działalności założeniem pracowni było propagowanie ceramiki jako formy tworzenia prac nie tylko przez artystów, ale przez każdego z nas.
Jest to miejsce spotkań dla
wielu ludzi - dzieci i dorosłych.
Wystawę można oglądać do
15 września w godzinach działania Domu Kultury.

Super Enduro, czyli ekstremalne show
Nie zdążył jeszcze opaść kurz po Mistrzostwach Polski Cross Country, które odbyły się w Górze
Kalwarii, a wielkimi krokami zbliżają kolejne motocyklowe zawody na Mazowszu. Niemal w sercu Warszawy, bo na terenie Mysiadła przy ulicy Puławskiej w dniach 21-22 września odbędą się
Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Super Enduro. Co więcej, w IV eliminacji Mistrzostw Okręgu Warszawskiego powalczą specjaliści od Cross Country.
Najpierw sierpniowe Cross Country w Górze Kalwarii, a teraz zawody Super Enduro na torze w Mysiadle – koniec lata 2013 jest dla mieszkańców Mazowsza wybitnie motocyklowy. Zawody w Mysiadle odbędą się 21 i 22 września na terenie przy ulicy Puławskiej między Piasecznem a Warszawą.
W sobotę na arenie zawodów pojawią się specjaliści od ścigania w formule Cross Country, natomiast niedziela jest zarezerwowana dla niebywale efektownej dyscypliny jaką jest z całą pewnością Super Enduro. Weekend motorowy odbywa się w ramach MotoXtreme 4 – cyklu off-roadowych
imprez organizowanych przez klub motorowy Jarper X Racing.
Wstęp na zawody tradycyjnie jest bezpłatny, a na terenie imprezy czekać będzie szereg atrakcji
dla zwiedzających. Oprócz sportowych zmagań będzie pełne zaplecze gastronomiczne oraz plac
zabaw dla dzieci. Więcej: www.xracingteam.pl oraz www.motoxtreme.pl.
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Hudacy w Centrum Łowicka

Mokotów Folk Festival cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności.
Po muzyce żydowskiej i afrykańskiej teraz usłyszymy w ramach cyklu muzykę ukraińską,
łemkowską w wykonaniu zespołu „Hudacy”. Już 18 września,
w Centrum Łowicka w Warszawie o godz. 19:30.
Zespół „Hudacy” powstał w
październiku 2008 roku. Spotkali się w nim muzycy wykonujący już wcześniej muzykę łemkowską i polską. Celem grupy
było granie i śpiewanie w stylu
muzykantów, którzy za czasów
monarchii austro-węgierskiej
przemierzali Karpaty w poszukiwaniu zarobku. Ludzie ci grywali na weselach, chrzcinach,
potańcówkach od Żywca w polskim Beskidzie Śląskim aż po Ru-

munię na wschodzie. Wytworzyli specyficzny styl grania,
przeniesiony później z gór na niziny. Z powodu wielokulturowości Austro-Węgier muzykanci
grali utwory z różnych tradycji:
słowackiej, polskiej, rumuńskiej,
ukraińskiej, łemkowskiej, cygańskiej i żydowskiej. Tematyka
utworów dotyczy głównie miłości oraz codziennych spraw
mieszkańców gór. Hudacy śpiewają po polsku, rusińsku, słowacku i cygańsku...
Skład zespołu: Magda Kusiak
– skrzypce i śpiew, Kuba Augustyn – kontrabas, Jarek Mazur –
akordeon.
Podczas festiwalu odbędą się
także koncerty muzyki greckiej,
fado, regee, arie włoskie oraz
muzyki góralskiej.
Mirosław Miroński

Dwustu lat, pani Zofio!

W ubiegłą środę, w ursynowskim Klubie Przy Lasku obchodziła swoje setne urodziny pani Zofia
Aniszewska. Urodziła się
dokładnie 4 września
1913 roku.
Nie miała łatwego życia. Jej
młodość została brutalnie przerwana wybuchem wojny, córka
urodziła się już po jej wybuchu,
mąż trafił do Oświęcimia i zginął. Pani Zofia samotnie wychowywała dwójkę dzieci, przeżyła zderzenie pociągów, wypadek
tramwajowy, poważne połamanie nóg, ostatnio śmierć syna. A
mimo to jest zawsze uśmiechnięta i pogodna, pozytywnie nastawiona do życia i ludzi. Kilka
Kończący się tydzień obfitował
w wydarzenia sportowe o tzw.
dużym ciężarze gatunkowym i
zakończył się dla nas in minus.
Polscy piłkarze po remisie z Czarnogórą mogą przestać marzyć o najbliższym
czempionacie, a w mojej ukochanej dyscyplinie, czyli koszykówce dostaliśmy tęgie baty, to znaczy znowu nie wyszliśmy
z grupy do fazy ćwierćfinałowej mistrzostw Europy, choć w niektórych meczach ujawniły się przebłyski dobrej gry.
Siatkarki także pożegnały się w barażu z
ćwierćfinałem gładko ulegając odmłodzonej reprezentacji Italii.
W tenisowym US Open też nam nie
poszło, choć mamy tam „rodzynka” w
postaci juniora Kamila Majchrzaka,
który wygrał deblowy, juniorski US
Open grając z nie jak podali nasi dziennikarze Amerykaninem polskiego pochodzenia, ale z obywatelem USA i Polski Marcinem Redlickim. Prostuję ten
błąd, bo z rodziną państwa Redlickich
łączy mnie wieloletnia przyjaźń. Rodzice Marcina kilkadziesiąt lat temu

wyjechali z Polski, a ich losy to scenariusz na fascynujący film. Klasyczne
spełnienie „american dream” – poprzez
ciężką pracę, pełną poświeceń dla
dwóch synów (starszy brat Marcina
Michał był w wieku lat 16 juniorem
nr 1 w USA).

równoległych zmian systemowych w obszarze lekcji wychowania fizycznego
przyniesie nikłe rezultaty.
Co z tego, że dobrze chcą sportowcy,
ministra Mucha oraz tysiące trenerów
i nauczycieli. Problem leży w działaniach organów prowadzących szkoły,

nej formie zajęć wf, czyli np. grupa 13
chłopców i 13 dziewcząt jako jeden zespół na zajęciach. Wierzcie mi, żywot
tych uczennic jest bardzo ciężki i statystycznie patrząc na sprawę można liczyć, że połowa z nich poprosi rodziców o zwolnienie z zajęć.

Quo vadis polski sporcie?
Przyszła najwyższa pora zadać pytanie
„quo vadis polski sporcie”? Od 28 lat pracuję jako nauczyciel wychowania fizycznego, a wcześniej przez 15 lat zawodowo grałem w koszykówkę. Jako urodzony pesymista (tak twierdzi żona) z „bolącym sercem”, ale trafnie, przepowiadam wyniki imprez sportowych z udziałem naszych zawodników. Ostatnio z
ciekawością śledzę kampanię w Publicznej poświęconą masowym zwolnieniom
dzieci z zajęć wf. Godna pochwały inicjatywa dziennikarzy, ale prowadzona bez

czyli we władzach większości gmin, a
ściślej mówiąc - w ich funduszach, czyli
„kasa misiu, kasa!” Dlaczego czarno widzę przyszłość naszego sportu? A co
może zrobić nauczyciel mając 26
uczniów na czterech godzinach wf, z
czego dwie godziny to zajęcia na wąskich korytarzach, gdzie każdy belfer
pracuje, jak powiada mój kolega – „z
ciepłym oddechem prokuratora na plecach”. Dla niego najważniejsze jest to,
aby oddać rodzicom dzieci „w całości”.
Informuję o jeszcze bardziej ekstremal-

W ostatnich latach coraz więcej alarmujących informacji o krzywych kręgosłupach naszych dzieci. Marzę o tym,
aby każdy Polak chociaż raz w życiu spróbował podnieść jedną ręką tornister
ucznia czwartej klasy szkoły podstawowej. Myślę, że wystarczy godzina dziennie z takim ciężarem na plecach, aby
stan kręgosłupów naszej młodzieży kwalifikował się do leczenia i rehabilitacji.
Mamy szumne zapowiedzi zmian w polskim sporcie poprzez tworzenie różnego
rodzaju programów szkolenia dla tre-

lat temu podczas wycieczki do
Krakowa pierwsza dotarła na
Kopiec Kościuszki, zostawiając
daleko w tyle znacznie od siebie młodsze koleżanki z Klubu
seniora. Podczas jubileuszowego
spotkania, zorganizowanego
przez ursynowski Oddział PKPS,
życzenia w imieniu redakcji złożył niżej podpisany, który sędziwej jubilatce przypomniał kilka
piosenek z czasów jej młodości.
Pani Zofia nie tylko przyłączyła
się do śpiewania, ale poproszona
do tańca z wielką ochotą i werwą zatańczyła tango. Życzymy
jeszcze długich lat życia w takiej
formie. Wszystkiego najlepszego
pani Zofio!
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

nerów i zawodników. Chyba nie tędy
droga, bo zacząć trzeba od podstaw. Wychowajmy wpierw sprawnego i zdrowego absolwenta szkoły podstawowej.
Na pewno nie będzie to tania inwestycja, ale bez rozsądnych liczebnie
grup uczniów na zajęciach wychowania
fizycznego (góra 14-15 osób) oraz bez
drugiego kompletu książek dla każdego ucznia nie mamy co marzyć o sukcesach w sporcie wyczynowym. Mimo że
jestem z pokolenia, które słuchało Black
Sabath, Zeppelinów i Deep Purple, to
nie kupuję argumentów wysoko postawionych urzędników MEN, że trzydzieści lat temu na lekcjach wf również ćwiczyło po 30 uczniów, a jak nauczyciel
jest dobry to potrafi prowadzić super
lekcje na małym szkolnym korytarzu.
Czyli, niby że kiepskiej baletnicy przeszkadza nawet rąbek spódnicy. Gratuluję takiemu urzędnikowi ministerialnemu tak szerokich horyzontów myślowych. Właśnie przez takie myślenie nie
mamy kim pochwalić się w sporcie.
P a w e ł Ko z ł o w s k i
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Gminne Święto Plonów w Brześcach

Stara i piękna polska tradycja...
FOTO LECH KOWALSKI

Od lewej: Jan Wysokiński, zastępca burmistrza, Dariusz Zieliński. burmistrz miasta i gminy, Zbigniew Tadeusz Sas, akordeon i zespół estradowy METRUM grali skoczną, ludową muzykę porywającą
Bugno, przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Rutowicz, zastępca burmistrza.
wszystkich do tańca.
Dożynki – zwyczaj prawdopodobnie początkowo
związany z kultem roślin i
drzew towarzyszył człowiekowi od początków
rolnictwa. W tym roku,
dożynki w Powiecie Piaseczyńskim zorganizowano
w Brześcach – miejscowości o której pierwsze
wzmianki, jako wsi szlacheckiej pochodzą z początku XV wieku...
Wieś leży w starorzeczu Wisły,
na pięknym Łużycu. Tradycje dożynkowe są tu wciąż żywe. Znajdują wielu sympatyków także
spoza regionu. Tak jak w przeszłości święto poświęcone jest
zbiorom plonów i tak jak w przeszłości towarzyszą mu zwyczaje

i obrzędy np. dzielenie się bochnem dożynkowego chleba. Dożynki to ważny dzień dla każdego rolnika. Ta piękna tradycja
jest głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze i stanowi o jej tożsamości.
Gminne Święto Plonów w
Brześcach rozpoczęła msza święta odprawiona na placu przy
Klubie Rolnika
Doceniając wielką rolę rolnictwa i wysiłek związany z uprawą
ziemi Dariusz Zieliński, burmistrz miasta i gminy Góra Kalwaria podziękował rolnikom za
ich pracę.
– Patrząc z dumą i radością
na złożone tu plony dziękuję
za kultywowanie tradycji, bo
ona zakorzenia nas w warto-

ściach, które wyznawały i którymi żyły pokolenia naszych
przodków, świadome, że bez
pracy, trudu, nadziei nie byłoby człowieka ani narodu – mówił burmistrz.
Zwrócił też uwagę na trudności. – Wasz wysiłek przyniósł
piękne owoce, chociaż w maju i
czerwcu na terenie gminy, szczególnie w jej części południowej
wystąpiły silne gradobicia
i deszcze, które spowodowały
zniszczenia upraw. Straty w
uprawach wynosiły średnio
50%. Najbardziej ucierpiała wieś
Potycz, gdzie straty dochodzą
do 80%. W obliczu tych negatywnych skutków żywiołu, musimy być szczególnie solidarni –
stwierdził.

– Otrzymałem z rąk Starostów
dzisiejszych dożynek pachnący,
wspaniały bochenek chleba,
upieczony z tegorocznego ziarna. Pragnę podzielić się tym
Chlebem ze wszystkimi mieszkańcami naszej Gminy oraz
przybyłymi do Nas Gośćmi.
Chciałbym, aby ten podział był
sprawiedliwy. Niech chleba nigdy i nikomu nie zabraknie w naszej gminie, w naszej umiłowanej Ojczyźnie – dodał na zakończenie.
Program tegorocznych dożynek w Brześcach był niezwykle
bogaty. Na początku wystąpiły
dzieci i młodzież ze SP w Brześcach, zespóu estradowy Metrum pod kierownictwem Tadeusza Sasa działający przy Ośrod-

ku Kultury w Górze Kalwarii.
Zespół przygotowuje programy
artystyczne na Dożynki, Dzień
Kobiet, wernisaże, Dni Góry Kalwarii oraz inne uroczystości. W
skład zespołu wchodzą instrumentaliści: Michał Zyśk – saksofon altowy, Tadeusz Sas –
akordeon, Danuta Korulczyk i
Wacław Miodowicz – instrumenty perkusyjne, Zbigniew
Fornal - gitara basowa, Bartosz
Kabulski – gitara rytmiczna. Wokaliści: Justyna Mróz, Wiktoria
Łubianka, Marianna Król, Barbara Kołodziejska, Teresa Jędral,
Anna Adamowicz, Iwona Szymańska oraz Zespół Ludowy
Wólkowianki i Chór Vox Symfonia. Następnie przed publicznością pojawił się Cygański Ze-

spół Pieśni i Tańca „ Cygański
Tabor”. Jako gwiazda wieczoru
– wystąpił zespół disco polo
Long&Junior.
Miały też miejsce konkursy,
prezentacje i zabawy. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na produkt lokalny. Zwyciężyła w nim Marianna Król –
animatorka kultury i artystka
biorąca czynny udział w życiu
kulturalnym Góry Kalwarii,
Brześć i okolic. Wystawiła do
konkursu nalewkę Benedyktynkę i słoninę peklowaną w ziołach. Produkty te otrzymały I
miejsca.
Na zakończenie dożynek odbyła się zabawa taneczna, która
trwała aż do późnej nocy .
m.m.

Święta Wilanowa – kalendarium wydarzeń c.d.
12-1
15 września (czwartek – niedziela)
Historyczny obóz wojskowy króla
Jana III – żywe dioramy obozów wojskowych z XVII w. (wojska polskie i
wojska rzeszy niemieckiej, Tatarzy,
wojsko zaporoskie), pokazy konne,
strzelanie z armat i muszkietów, pokazy strzelania z łuku w galopie, musztra i egzercunek z XVII w., czyli rekonstrukcja i edukacja historyczna dla
wszystkich podana w bardzo przystępnej formie. (Pola Wilanowskie)
– czwartek – sobota godz. otwarcia
10-1
19
– niedziela godz. otwarcia 10-1
17
12 września (czwartek) – Rocznica Wiktorii Wiedeńskiej
godz. 18 uroczysta msza św. sprawowana pod przewodnictwem Jego
Ekscelencji ks. abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
(kościół św. Anny)
godz. 19:30 widowisko historyczne w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego „Sobieściada, czyli Venus z Marsem przymierze zwycięskie (w hołdzie Wiktorii
Wiedeńskiej 1683)” (na dziedzińcu
Muzeum Pałacu w Wilanowie)
13 września (piątek)
godz. 17 rozpoczęcie III Fiesty Balonowej o Puchar Burmistrza
godz. 19:30 „Gala Wiedeńska” – widowisko operetkowe przygotowane
przez artystów Teatru Muzycznego z
Łodzi (na dziedzińcu Muzeum Pałacu
w Wilanowie)
14 września (sobota)
godz. 6:30 i godz. 17 dwa loty w
ramach III Fiesty Balonowej w Wilanowie (zawody ekip baloniarskich nad
Wilanowem)

godz. 10 amatorski Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Burmistrza (Obiekt
Sportowy przy ZS nr 79 zapisy:
sport.wilanow@o2.pl, 22 885 00 60
w. 103)
godz. 10-1
15 „Ulubione jabłka królowej Marysieńki – poznajemy ogród
użytkowy Jana Sobieskiego” warsztaty przyrodnicze dla rodzin, w cenie
biletu do parku (parasolki koło Oranżerii w Parku Muzeum Pałacu w Wilanowie)
godz. 10-1
19 Armia Polska 330
lat później
Prezentacja
wybranego
sprzętu i uzbrojenia oraz wyposażenia żołnierzy Wojsk Lądowych. Będzie można obejrzeć m.in. wyposażenie i
sprzęt drużyny zmotoryzowanej, KTO Rosomak, wóz
dowodzenia, inżynieryjny
tor przeszkód, wystawa
„Wojska Lądowe” (Pola Wilanowskie wzdłuż ul. Przyczółkowej)
godz. 10-1
19 prezentacja
atrakcji turystycznych Mazowsza we współpracy z Mazowiecka Regionalną Organizacją
Turystyczną (Pola Wilanowskie)
godz. 10-1
13 festyn „Ze zdrowiem i bezpieczeństwem w przyjaźni”. Spotkanie z ratownikami medycznymi, pokaz udzielania pierwszej pomocy, poczęstunek (na terenie przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123)
godz. 11-5
5:30 „Lets’go! Rodzinny
rajd sportowo-językowy” (start i meta:
boisko Orlik przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej)
godz. 12:00 przedstawienie teatralne dla dzieci „Pan Toti i czarodziejski
grzebień” przed spektaklem i po nim
animacje przygotowane przez Cen-

trum Kultury Wilanów, Bibliotekę Publiczną oraz Partnerów (Plaża Wilanów)
godz. 13:00 „Historia mniej znana:
Największa pociecha to mieć wokół
siebie ludzi, którzy by nas wiedli do do-

brego, a nie psuli nam serca” spacer po
pałacu w cenie biletu do pałacu, liczba miejsc ograniczona (Muzeum Pałac
w Wilanowie)
godz. 13-1
17 Scriptorium Villa Nova
– warsztaty kaligrafii w cenie biletu
do parku (Muzeum Pałac w Wilanowie, pergola przy wejściu do parku)

godz. 16 wycieczka przyrodnicza
zbiórka przy punkcie informacyjnym
na dziedzińcu, wstęp wolny (park Muzeum pałacu w Wilanowie)
godz. 19:30 wielki koncert orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej z
udziałem gwiazd sceny operowej
„Carmina Burana” Carla Orffa. Kantata w wykonaniu solistów (Katarzyna Oleś-Blacha,sopran, Adam Sobierajski, tenor, Maciej Bartczak,baryton), chóru ‘Resonans con tutti’
oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej. Kierownictwo muzyczne Sławomir Chrzanowski (na dziedzińcu Muzeum Pałacu w
Wilanowie).
godz. 22 nocna parada
balonów i wręczenie nagród III Fiesty Balonowej
(Plaża Wilanów)

lanów, Bibliotekę Publiczną oraz partnerów (Plaża Wilanów)
godz. 13 suma w kościele św. Anny w asyście Podlaskiej Chorągwi
Husarskiej
godz. 13-1
17 Scriptorium Villa Nova
– warsztaty kaligrafii w cenie biletu
do parku (Muzeum Pałac w Wilanowie, pergola przy wejściu do parku)
godz. 13-1
17 „Baroque – czyli bogactwo ozdób” warsztaty decoupage’u
dla młodzieży i dorosłych w cenie biletu do parku (Muzeum Pałac w Wilanowie, namiot koło Oranżerii w parku)
godz. 14 pokaz musztry paradnej
w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (na dziedzińcu Muzeum Pałacu w Wilanowie)
godz. 18 koncert jazzowy, Radek
Nowicki Trio (dziedziniec Muzeum
Plakatu)
godz. 19:30 pokaz mody Kuby
Bonecky’ego (dziedziniec Muzeum
Pałac)
godz. 20 uroczysta banderia wojsk
koronnych do Pałacu w Wilanowie
(Podlaska Chorągiew Husarska z chorągwią królewską Jana III Sobieskiego
będzie asystowała uroczystemu wjazdowi króla Jana III z królową Marią
Kazimierą do pałacu w symbolicznym
powrocie wojsk z Wiktorii Wiedeńskiej. W programie powrót tryumfatorów spod Wiednia (z Pól Wilanowskich na dziedziniec Muzeum Pałacu)
godz. 20.30 „Powrót króla” mapping na fasadzie Muzeum Pałacu –
premiera
Na zakończenie obchodów Święta
Wilanowa pokaz sztucznych ogni z
budynku ratusza w budowie przy Plaży Wilanów

15 września (niedziela)
godz. 6:30 poranny lot
kończący III Fiestę Balonową
godz. 11-1
16 „Folwark wilanowski” gra terenowa w cenie biletu do parku (część południowa parku Muzeum Pałacu
w Wilanowie)
godz. 11-1
16 „Tropami wydry poznajemy wilanowski park krajobrazowy” warsztaty przyrodnicze dla rodzin w cenie biletu do parku (parasolki koło Oranżerii w parku Muzeum
Pałacu w Wilanowie)
godz. 11:30 inauguracja placu zabaw na Plaży Wilanów – animacje dla
najmłodszych
godz. 12:00 przedstawienie dla
dzieci „Opowieści Wagantów” przed
spektaklem i po nim animacje przyOrganizatorzy zastrzegają sobie pragotowane przez Centrum Kultury Wi- wo do zmian w programie.
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Gadka Tadka

Piórem Derkacza

Tadeusz Porębski

Władza, przywileje i pieniądz
mrocznych czasach realnego socjalizmu słowo gej było w Polsce prawie nieznane i rzadko używane. Osobników homoseksualnych płci męskiej nazywano bez ogródek pedałami lub cwelami, a płci żeńskiej po
prostu lesbami. Osoby te przez lata żyły w podziemiu, starannie ukrywając przed
otoczeniem swoją orientację seksualną. Od pętaka byłem tolerancyjny na wszelkie odmienności, a może inaczej – od zawsze nienawidziłem szarzyzny i banału w każdej postaci,
a termin „tak nie wypada” w odniesieniu do wyglądu, ubioru i poglądów wręcz budził we mnie obrzydzenie. Odmienność uważałem i nadal uważam za coś sympatycznego, wręcz fascynującego. Jako facet dotkliwie pokąsany przez Hegla nie widziałem nic złego na przykład w tym, że w czasach
wszechobecnego przedziałka na głowie i strzyżenia się w kancik ktoś paraduje po ulicy w „irokezie”, czy z ufarbowanym na fioletowo czubem. Jego sprawa, nic mi do tego. To wolny człowiek, widać taką ma zachciankę. Prawa przecież nie łamie.
Dokładnie tak samo patrzyłem na Żydów, których w moim liceum była większość, Cyganów, Murzynów i gejów. Ot, po prostu ludzie tacy jak ja, tyle że innej rasy, o innym kolorze skóry względnie
preferujący seks z osobami tej samej płci. Potrafiłem sobie wytłumaczyć, że człowiek nie staje się gejem, gejem się człowiek rodzi. A skoro tak, należy uszanować dzieło boga, opatrzności, natury – jak
zwał, tak zwał.
Jesień, połowa lat osiemdziesiątych, pijemy wódkę w SPATiF-e. Wpada kolega: „Byłem na lufie
w Ambasadorze, ale uciekłem. Wiążą pedałów i ładują ich do suk!”. Restauracja Ambasador, jedna z ówczesnych popularnych w Warszawie „pikiet” gejowskich, była o rzut beretem. Biegniemy tam
w celu obserwacji. Faktycznie, pod lokalem stoją milicyjne „suki” i roi się od gliniarzy. Pojedynczo
wyprowadzają gejów, których traktują okropnie. Ci, przerażeni nie reagują na obelgi i przemoc, kulą się ze strachu. Byłem oburzony. Jak można tak nieludzko traktować ludzi tylko dlatego, że mają odmienne od ogółu preferencje seksualne? Przecież oni nikomu nie zrobili nic złego. Po latach
dowiedziałem się, że była to zakrojona na szeroką skalę milicyjna akcja pod kryptonimem „Hiacynt”.
Miałem wielu znajomych i kumpli w środowisku gejowskim, dzisiaj mam ich znacznie mniej, ponieważ zaczęliśmy mówić różnymi językami. Są to sympatyczne, dowcipne i w większości dobrze
wykształcone osoby bez kompleksów i bez
„W dzisiejszych czasach
cienia obłudy. Bywałem kiedyś w Ambasadorze, a po latach także w klubie Utopia
wszechobecnej agresji
przy Jasnej. Ze wszystkich sił popierałem
rośnie liczba psychopatów” gejów w ich dążeniach do wyjścia z wieloletniego podziemia. Jednak z biegiem czasu dostrzegłem, że wolnościowe postulaty środowiska skupionego w LGBT (Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders) i innych tego typu organizacjach powoli przepoczwarzają się w dążenia zmierzające do uzyskania przywilejów. A to mi się nie podoba. Podobnie jest z feministkami, które często zatracają się w swoich poglądach. Trzy młode kobiety z organizacji feministycznych komentowały ostatnio w Publicznej głośny gwałt na kobiecie biegającej późnym wieczorem po Lesie Kabackim. Tak jednostronnego i z gruntu fałszywego podejścia do zagadnienia nie słyszałem w telewizji
od lat osiemdziesiątych.
Podstawowa teza tych dzielnych niewiast to „kobiety nie prowokują, każdy gwałt to wyłącznie
akt przemocy ze strony mężczyzn”. Gówno prawda, szanowne panie. Zbyt krótko żyjecie, do tego
z klapkami na obu oczodołach, żeby mieć wiedzę na ten temat. Wystarczy, żebyście pojechały do
któregokolwiek z polskich sanatoriów i udały się na tamtejszy dancing, a zobaczycie takie babskie
prowokacje, że wasze wystudiowane fryzury staną dęba. Widziałem, daję publicznie słowo honoru. Z wywodów trzech feministek wynikało mniej więcej, że kobieta może zachowywać się nawet
najbardziej luzacko, przemierzać nocą w mini spódniczce, z wyeksponowanym biustem albo wręcz
nago podmiejskie suburbia i włos nie powinien spaść jej z głowy, bo mężczyznom wara od kobiet.
To by się nawet zgadzało, gdyby nie pewne bardzo istotne „ale”. W dzisiejszych czasach wszechobecnej agresji rośnie liczba psychopatów, którzy szukają każdej okazji, aby zaspokoić swoje zwyrodniałe żądze. Taka jest prawda dnia dzisiejszego, z którą należy się pogodzić.
FBI szacuje, że w tym momencie w USA przynajmniej 30 gwałcicieli, sodomitów i seryjnych zabójców typuje swoje ofiary. W każdej wielkiej metropolii normą jest, że policja przestrzega kobiety przed odwiedzaniem wieczorami odludnych miejsc. Takim miejscem jest np. Central Park w Nowym Jorku, mimo że znajduje się on w cywilizowanym kraju, w centrum Manhattanu – najgęściej
zaludnionej części miasta gdzie jest m. in. Wall Street. Żaden rozsądnie myślący nowojorczyk, bez
względu na płeć, nie zdecyduje się na bieganie nocą po tym słynnym na cały świat parku. Kobieta
zgwałcona w Lesie Kabackim postąpiła bardzo nierozważnie, zbaczając z głównej ścieżki i biegając wieczorem środkiem rezerwatu. I nie ma co dorabiać do tego feministycznej ideologii. Obawiam
się, że jak tak dalej pójdzie, nasi wnukowie będą żyli w fortecach zaopatrzonych w karabiny maszynowe i moździerze, a wyjście w nocy na ulicę stanie się aktem heroizmu.
Tak czy siak, rozwrzeszczane środowiska gejowskie i feministyczne coraz bardziej działają mi na
nerwy, ponieważ usiłują narzucić większości swój punkt widzenia. Ich przedstawiciele występujący w mediach nie potrafią prowadzić merytorycznej dysputy, oni objawiają jedyną prawdę. Feminizm z ruchu pożytecznego społecznie przeradza się w patologię (pani ministra, pani premiera).
Głośne wyrażenie uznania o urodzie kobiety, wygłoszone nawet parlamentarnym językiem, może
być dzisiaj napiętnowane jako przejaw seksizmu. Gejowskie organizacje „broniące praw” powstają niczym grzyby po deszczu, choć oficjalne raporty mówią, że przypadki dyskryminacji osób z tego środowiska są w Polsce śladowe. O co więc tak naprawdę chodzi? To proste - jak zwykle o władzę, przywileje i pieniądze.

W

Marcin Gortat,
koszykarz
Żyjemy w takich czasach, że wszystko staje się towarem. Wydawałoby się, że takiego towaru
jak uśmiech mamy wszyscy pod dostatkiem. Wystarczy przecież otworzyć usta na oścież i wydobyć z siebie charakterystyczny dźwięk. Okazuje się, że śmiech jest lekarstwem, więc powstało
leczenie śmiechem. Poprzez poszczególne litery lub ich zbitki uruchamiamy różne wewnętrzne
organy. „Wyśmiechując” HU HU HA możemy być pewni, że nasz organizm ogarnie dreszcz zimna. Aby rozgrzać organizm do czerwoności, należy „wyśmiać” litery PUF, UFF, ACH !. Gdybyśmy
chcieli dostać coś specjalnego, to należy „wyśmiać” z siebie AŁU, AŁU, HAUUUUU. Jest to metoda na „spragnionego wilczka”. Całą terapię śmiechem należy przeprowadzać w godzinach, gdy
nie obowiązuje cisza nocna. Wiadomo, że nie każdy sąsiad doceni i zrozumie naszą kurację, a
szczególnie tę na „spragnionego wilczka”.
Jerzy Derkacz

Szyfry cyfry

Ryszard Kochan

Śmiesznie, strasznie, nie bezmyślnie
tóż nie słyszał o Złotej Malinie (Golden Raspberry Award) przyznawanej w konwencji oscarowej najgorszym filmom, aktorom i innym twórcom „X Muzy”? Która z megagalaktycznych gwiazd kina ich nie otrzymała? Wystarczy wymienić „malinowych” aktorów: lord Laurence Olivier za występ
w filmie Inchon, wieeelokrotnie Sylwester Stallone, Kevin Costner za każdą kolejną, kiczowatą rolę po „Tańczącym z wilkami”, Burt Reynolds, Bruce Willis, jak najbardziej zasłużenie George W. Bush za niezapomnianą rolę w filmie Fahrenheit 9/11 Michaela Moore’a, a ostatnio były wielbiciel Demi Moore Ashton Kutcher i dwukrotnie Adam Sandler.
Mniej znane, ale zaręczam, że bardziej zabawne są nagrody Darwina. W klasycznej wersji przyznawane ludziom, którzy przez głupotę spowodowali swój zgon, nie pozostawiając po sobie potomstwa.
Tym sposobem wycofali oni swój genotyp z ogólnoludzkiej puli genów, co zgodnie z teorią Darwina
stanowi o postępie. Podam tylko dwa przykłady. Przewodnik duchowy grupki chrześcijan w Los Angeles, który chciał wraz ze swoimi owieczkami pójść śladami (niemal dosłownie) Jezusa – po wodzie
i rozpoczął naukę „wodochodzenia” w swojej wannie. Coś musiał zrobić źle, może nie miał dopracowanej techniki, bo nie utrzymał się na powierzchni, prawdopodobnie pośliznął się na mydle, uderzył
głową w brzeg wanny, stracił przytomność i się utopił. Nominowany w tym roku 49-letni mechanik z
Brazylii spawał zbiornik paliwa, który w pewnym momencie, bez przyczyny i dania racji – wybuchł.
Fragmenty zbiornika i spawacza znajdowano nawet 400 metrów od miejsca wybuchu.
W czwartek 13 września poznamy laureatów 23. edycji Ig Nobel Prizes – (z ang. ignoble – antonim słowa „noble” – szacowny, nobliwy; „noble” i „Nobel” czytane są niemal tak samo), konkursu,
w którym wygrywają najbardziej idiotyczne
„Porady dotyczące
osiągnięcia „naukowe” z wielu dziedzin, a nawręczane są przez prawdziwych noblipostępowania z penisem grody
stów w Sanders Theatre na Uniwersytecie Haprzyciętym przez zamek rvarda. Każdego roku w konkursie wzorowanym na Nagrodzie Nobla ogłaszani są zwycięzbłyskawiczny”
cy w 10 kategoriach. Może nie wszystkie z nagrodzonych wcześniej osiągnięć były idiotyczne, dlatego też nad ich sensem warto się rzeczywiście
zastanowić, stąd motto konkursu brzmi: „Za osiągnięcia, które najpierw ludzi rozśmieszają, a potem zmuszają do myślenia”. Tegoroczna edycja będzie transmitowana na żywo na stronie
http://www.improbable.com/ig/2013/#webcast.
Aby zachęcić Czytelników do śledzenia uroczystości, zacznę od akcentu polskiego. Policja irlandzka wystawiła ponad 50 mandatów za przekroczenie prędkości lub nieprawidłowe parkowanie. Karany był Polakiem, który przy każdym zatrzymaniu legitymował się innym adresem. Tym sposobem
powstało w policyjnej bazie danych ponad 50 rekordów z nazwiskiem „Jazdy” i imieniem „Prawo”.
Zatem – Ig Nobel dla irlandzkiej policji w dziedzinie literatury za rok 2009.
Większość nominacji i uzasadnień okraszonych jest humorem, ale czasami wymaga, dla pełnego zrozumienia, całkiem solidnej wiedzy ogólnej, a często też szczegółowej. Najpełniej przedstawione są one na stronie organizatora, można też posłużyć się Wikipedią, ale raczej wersją angielską,
bo w polskiej encyklopedii informacje są mocno okrojone i niepełne, a tym samym mogą się wydawać mało dowcipne lub naciągane. A tak nie jest. Wybrałem zaledwie kilka przykładów Ig Nobla z
ponad dwustu.
Rok 1992 nagroda w dziedzinie archeologii. Francuscy skauci, których hasłem przewodnim jest „Ci,
którzy wskazują drogę”, w ramach walki z graffiti usunęli dwa bezcenne, prehistoryczne rysunki bizonów ze ścian jaskini Meyrieres we Francji. Literatura – Jurij Struczkow za opublikowanie w ciągu 9
lat 948 artykułów naukowych, co daje jeden artykuł na około cztery dni. Literatura 1993 – praca z dziedziny medycyny, którą stworzyło stukrotnie więcej autorów niż miała stron (stron 9, autorów 976, w
tym piętnaścioro Polaków). Również w roku 1993 Robert W. Faid wyliczył dokładną matematyczną
szansę na to, że Michaił Gorbaczow jest antychrystem (710,609,175,188,282,000 do 1).
Nagrodę w dziedzinie chemii otrzymał senator z Teksasu za wprowadzenie prawa zakazującego zakupu szklanego sprzętu laboratoryjnego bez zezwolenia, w dziale psychologia – były premier
Singapuru za trzydziestoletnie studia nad efektami karania trzech milionów obywateli Singapuru
za plucie, żucie gumy i karmienie gołębi. Były jeszcze nagrody za wyjaśnienie natury kłaczków w
pępku; dowody na to, że krowy posiadające imię dają więcej mleka niż bezimienne; szczegółowe
porady dotyczące postępowania z penisem przyciętym przez zamek błyskawiczny.
To tylko kilka przykładów na wszechstronność ludzkiej twórczości – na pewno śmiesznej, często
bezmyślnej, ale zmuszającej do myślenia.

K

Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”, ul. Wiolinowa 14, tel./faks: 22 643 79 35, www.domsztuki.art.pl
15 września, 18.00: specjalny pokaz filmu dokumentalnego p.t. „Pola Negri – w kinie życie jest
snem” oraz na spotkanie z reżyserem. Wstęp wolny.
16 września, 16.00: początek zapisów na bezpłatne warsztaty finansowane ze środków Dzielnicy: malarstwo, grafika i rysunek, teatr dziecięcy i młodzieżowy, muzyczny teatr dziecięcy i młodzieżowy, teatr seniora, warsztaty bębniarskie, taniec irlandzki. Uwaga! Szczegóły: www.domsztuki.art.pl i na Facebooku.
Galeria Domu Sztuki zaprasza na wystawę malarstwa Hanny Rozpary p.n. „WWII”, zorganizowaną z okazji 74. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.
Dom Sztuki zaprasza do swoich filii:
Klubu Seniora (ul. Pięciolinii 10, tel. 22 643 02 10);
Modelarni Lotniczej (ul. Służby Polsce 1, tel. 22 643 12 82)
Natoliński Ośrodek Kultury, ul. Na Uboczu 3, tel. 22 648 65 81, www.nok.art.pl
14.09., sobota, godz. 18.00 – koncert z cyklu „Dawnych wspomnień czar”. Piosenki CHARLESA AZNAVOURA śpiewa Robert Kudelski.
15.09., niedziela, godz. 19.00 – Teatr Kontrapunkt – Kantata na cztery skrzydła.
Czytelnia Naukowa nr XIV, ul. Lachmana 5, tel. 22 855 52 20, www.ursynoteka.pl
17.09 – wtorek – spotkanie z p. Andrzejem Kochanowskim w nowym cyklu „Mało znane epizody z historii Warszawy” pt. „Warszawska stołeczność 1611”.
19.09 – czwartek – spotkanie w cyklu wieczorów czwartkowych z red. Pawłem Lisickim red. naczelnym „Do Rzeczy” pt. „Po prostu Uważam Rze”
Do kupienia książka.
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Andrzej Celiński

Mój utwór Dla Elizy
ilustrowanym moją twarzą, w eksponowanym w poniedziałkowej
Rzeczpospolitej tekście „Europa Plus bez Kwaśniewskiego”, redaktor
Eliza Olczyk omawiając inicjatywę EUROPA PLUS pisze: „Kłopoty ma
też Andrzej Celiński, szef Partii Demokratycznej, który kilka dni temu na konferencji prasowej z Ruchem Palikota dawał do zrozumienia, że jego ugrupowanie
będzie współtworzyło nową partię z Palikotem i stowarzyszeniem Marka Siwca. Tymczasem działacze Partii Demokratycznej zdecydowanie się temu sprzeciwili i zażądali, by Celiński wycofał się
z tej deklaracji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że grozili mu nawet wyrzuceniem z partii”.
W sprawie udziału Partii Demokratycznej w inicjatywie Europa Plus w kontekście wyborów do
Parlamentu Europejskiego 2014 i możliwości współpracy z Ruchem Palikota w dalszej, wybiegającej poza horyzont tych wyborów perspektywie Rada Krajowa Partii Demokratycznej obradowała kilka razy. Na dwóch ostatnich posiedzeniach formalizowała efekty tej dyskusji głosowaniami.
Najpierw, 8 czerwca, na posiedzeniu w Chorzowie, w sondażowym głosowaniu za współpracą
z Europą Plus opowiedziało się 23 członków Rady Krajowej, 4 głosowało przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Formalnie decyzję Rada Krajowa głosowała ostatecznie 31 sierpnia. „ZA” było
28 członkiń i członków Rady Krajowej. „PRZECIW” – trzy osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Kwestia ewentualnego współtworzenia z Januszem Palikotem partii politycznej nie była jeszcze głosowana. Nie czas na to. W otwartej już jednak dyskusji taka możliwość jest akceptowana albo odrzucana w podobnej proporcji głosów. Decyzję podejmie Kongres, a nie Rada Krajowa. Nie sądzę,
by stało się to przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nie wiem jaka to będzie decyzja. Szmat
czasu. Różne okoliczności. Dzisiaj deklarujemy współpracę i poszukiwanie drogi. Dokąd nas ona
zaprowadzi, nie wiem. Oby do wspólnej, wielkiej społecznym poparciem prawdziwie demokratycznej alternatywy wobec przaśnej, zaściankowej, niemądrej i antysolidarnej polskiej prawicy.
Na czym więc polegają moje kłopoty, o których pisze pani Olczyk? A pisze ona: „działacze Partii Demokratycznej zdecydowanie się temu sprzeciwili ... z nieoficjalnych informacji wynika, że grozili mu nawet wyrzuceniem z partii”. Ilu tych działaczy, co się sprzeciwili? Użyte sformułowanie nie
określa ich liczby, ale brak stosowanego wedle kanonów logicznej teorii zdań słówka „niektórzy”,
sugeruje, że przynajmniej jakaś licząca
„Jest pani Olczyk żołnierką
się grupa. Pani Olczyk mogła jeszcze
w trakcie swej nauki liznąć wiedzę z
ulubionej przez siebie
zakresu logiki. Może jednak słabo jej
polityki. Żołnierką-fuszerką.” to szło. W odniesieniu do sprawy wyrzucenia mnie z partii, to ja nie słyszałem. Ani nikt z moich demokratycznych kolegów i koleżanek. Gdzie trzeba przyłożyć redaktorskie
ucho, żeby usłyszeć? Może pani Olczyk czerpie swą wiedzę o mechanizmach wewnętrznych partyjnych debat i ich możliwych konsekwencjach z innych systemów prawa niż ten, który właściwy
jest demokracji? U nas można ewentualnie stracić fotel, ale żeby z partii za gadanie czegokolwiek
wyrzucać? I to odwołanie się do „nieoficjalnych informacji”. Pani redaktor! – to jest chwyt z repertuaru śmieciowej gazetki, a nie dziennika, który został w 1989 roku odnowiony przez ś.p. Dariusza Fikusa. I był poważną gazetą.
Dziennikarz ma prawo do swoich poglądów. Opcja konserwatywna pani redaktor Elizy Olczyk
jest mi znana od kilkunastu lat. Jej teksty dają jej ideowemu wyborowi oczywiste świadectwa. Szanuję jej prawo do ekspresji swoich wyborów. Nawet, jeśli je propaguje nie jako komentator, lecz jako dziennikarz informacyjny. Przytaczany artykuł taki właśnie udaje. Oczekuję jednak i w tym przypadku elementarnej rzetelności. I szacunku dla czytelnika. Jeśli chce Pani uprawiać propagandę na
łamach Rzeczpospolitej, a redaktorowi oraz wydawcy to nie wadzi, ja nie mam nic do powiedzenia. Powinna Pani jednak sprawdzić, czy partia, o której pani pisze, debatowała nad tą kwestią, czy
raczej szerokim łukiem temat omijała.
Jest jeszcze w jej tekście pewien dziennikarski myk. Taki oto, że najpierw pisze Pani Olczyk o E+.
I, bez żadnego słowa łączącego, ni z gruchy ni z pietruchy o tym Celińskim z jego kłopotami. Już
w kontekście wspólnego z Ruchem Palikota projektu, który wykracza poza inicjatywę E+. Spieszę
więc z informacją, że i w tej sprawie, w której nie ma jeszcze decyzji, treść wewnętrznej w partii debaty jest akurat najzupełniej odwrotna niż sugeruje pani Olczyk.
Jest pani Olczyk żołnierką ulubionej przez siebie polityki. Żołnierką-fuszerką. Nawet biorąc się za
wyrębywanie w mediach przewag dla swoich, należałoby robić to z elementarnym szacunkiem dla
dziennikarskiego warsztatu. Numer mojego telefonu pani Olczyk zna. Używała go kilkadziesiąt razy. Ja, mimo braku entuzjazmu dla jej sposobu wykonywania swego zawodu, telefonem w ścianę nie
rzucałem, kiedy dzwoniła. Mogłaby też zapytać kogokolwiek o jakiś formalny wyraz tej rzekomej kontestacji mojego ruchu w kierunku wspólnej z Palikotem, i innymi dzisiaj niezależnymi podmiotami,
demokratycznej alternatywy dla konserwatywno-neoliberalnej i nacjonalistyczno-tradycjonalistycznej polskiej prawicy. A tak – smutno. Dariusz Fikus, odnowiciel Rzepy z innych standardów układał fundament politycznego dziennikarstwa. Ono, widać, tak jak i polityka – marnieje.
P.S. Tak się śmiesznie składa, że ja i na tych łamach wielokrotnie sceptycznie wypowiadałem się
o polityce Janusza Palikota i jego Ruchu. Zarzucałem mu nieobliczalność i nieprzewidywalność. Brak
dostatecznej powagi. Marginalność tematyki. Miałem też wielką pretensję o jego oświadczenie w
sprawie tzw. więzień CIA w Polsce. Uznałem je za nieodpowiedzialne. Mniejsza o słuszność. Idzie
o to, że ja nie mam w zwyczaju ukrywać swych poglądów. Także, a nawet szczególnie wtedy, kiedy przypuszczam, że są dość osobne. Także w partii, której przewodniczę, swych poglądów, wyborów i ocen nie skrywam po kieszeniach. Nie muszę teraz nagle odkręcać czegokolwiek. Trzeba mieć
bardzo silną motywację, by bajdurzyć tak, jak Olczyk bajdurzy. I talent do bardzo precyzyjnej selekcji informacji. Tak precyzyjnie celowej, że staje się ona dezinformacją.
Autor jest przewodniczącym Partii Demokratycznej – Demokraci.pl
andrzej@intelgraf.com.pl
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Historyczna szansa polskiego tenisa

Ja tam nic nie lizałem
FOTO LECH KOWALSKI

W ostatnią środę odbyła
się konferencja prasowa
australijskich i polskich tenisistów, którzy w dniach
13-15 września rozgrywać
będą niezwykle istotne spotkanie – mecz w ramach
Pucharu Davisa. Polacy
dostali się do fazy baraży i
stoją przed historyczną
szansą awansowania do
czołówki światowej.
Mecze odbędą sie na specjalnie przygotowanej do tego spotkania nawierzchni w hali Torwaru. Hala, która gościła swego
czasu hokeistów, a ostatnio siatkarzy, bokserów i przedstawicieli sportów „parkietowych”,

została zasypana ziemią i mączką. Decyzję o grze na takim podłożu podjęli organizatorzy na
wniosek naszych zawodników,
jako że to gospodarze decydują
o nawierzchni boiska. Z wypowiedzi polskich i australijskich
tenisistów wynikało, że wszyscy są zadowoleni z jakości wysypanego kortu.
Goście, którym przewodzi Patrick Rafter wystąpią w składzie:
Lleyton Hewitt, Chris Guccione,
Bernard Tomic, Marinko Matosevic. Nasi zawodnicy Jerzy Janowicz, Łukasz Kubot i debliści
Mariusz Fyrstenberg i Marcin
Matkowski zagrają pod wodzą
Radosława Szymanika.

Losowanie odbędzie się 12
września i wtedy poznamy dokładne składy i zestawienia par.
W czwartek też zapadnie ostateczna decyzja, o stojącym pod
znakiem zapytania występie w
turnieju Jerzego Janowicza.
Swobodna atmosfera konferencji udzieliła się też naszemu
kapitanowi, który w kontekście
szans polskiej drużyny na wygraną z Australią rzucił luźną myśl:
„Nasi też liznęli wielkiego tenisa”. Riposta Mariusza Fyrstenberga była natychmiastowa: „Ja tam
nic nie lizałem”. Miejmy nadzieję, że na korcie nasi sportowcy
będą podejmować nie mniej szybMS
kie i trafne decyzje.

Jeden ślad, jedna droga, jedno życie

Alkogogle niepokonane
FOTO LECH KOWALSKI

Pływacy z „GIM92”

Zakończył się sezon letnich startów pływaków UKS „GIM 92 Ursynów”. Jest to więc
doskonała okazja do podsumowania występów w zawodach rangi mistrzowskiej.
W sezonie letnim 2013, wszyscy reprezentujący barwy UKS „GIM 92 Ursynów” w Mistrzostwach
Polski w pływaniu zdobyli łącznie 16 medali (3
złote, 8 srebrnych, 5 brązowych), co jest jak dotąd
największym osiągnięciem w historii klubu.
W połowie czerwca, podczas Mistrzostw Polski
Seniorów w Olsztynie Michał Zawadka zdobył
srebrny medal na dystansie 50m st. klasycznym. W
kategorii młodzieżowców znakomicie zaprezentowali się: Marcin Opalski - zdobywając brąz na 200m
motylkiem oraz srebrna sztafeta męska 4x100m
st. dowolnym, w składzie: Michał Bielawski, Kacper
Mucha, Krzysztof Janas, Marcin Opalski.

Podczas Letnich Mistrzostw Polski Juniorów
14 letnich w Gorzowie Wielkopolskim Antoni Kałużyński zdobył pięć medali – dwa srebrne na 100
i 200m, i trzy brązowe na dystansie 50m, 400m
oraz 1500m stylem dowolnym.
Jego starsza koleżanka, 15 letnia Klaudia Jankowska, w konkurencjach indywidualnych Letnich Mistrzostw Polski, rozgrywanych w Oświęcimiu zdobyła 3 srebrne medale na dystansie
100, 200, 400m stylem dowolnym. Do tego dorobku dodała jeszcze dwa tytuły mistrzowskie,
startując wraz z koleżankami: Małgorzatą Kondrasiuk, Martą Górecką oraz Ireną Węcławiak w
sztafetach klubowych 4x100m oraz 4x200m st.
dowolnym.
Doskonały występ zanotował także Maciej Olszewski, startujący w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów 16 letnich w Drzonkowie, powiększył
kolekcję medalową pływaków UKS „GIM 92 Ursynów” o trzy krążki: złoty – 200m st. klasycznym,
srebrny na 400m st. zmiennym oraz brązowy –
100m st. klasycznym. Jest to kolejny, bardzo udany sezon pływaków z UKS „GIM 92 Ursynów”.
Od 9 września 2013 r. ursynowski klub rozpoczyna nabór dzieci z roczników 2006-2005 do
sekcji pływackiej.
Informacje o naborze można znaleźć na stronie
internetowej: gim92.pl

W sobotę parking na tyłach ursynowskiego ratusza wypełnił ryk silników
kilkudziesięciu motocykli,
odbył się bowiem Bezalkoholowy Piknik Motocyklowy, którego celem była
promocja bezpieczeństwa
i trzeźwości na drodze.
Impreza rozpoczęła się od parady motocyklowej ulicami Ursynowa. Podobnie jak rok temu na
czele jechał Piotr Guział trzymając w ręku powiewającą flagę
Ursynowa. Po paradzie wszystkie maszyny można było podziwiać na parkingu pod ratuszem,
a trzeba zaznaczyć, że znalazło
się kilka perełek.
Największym zainteresowaniem cieszyły się pokazy stuntu
motocyklowego i jazdy freestyle,
podczas których młodzi zawodowcy zachwycili publiczność
kaskaderskimi wyczynami na
motocyklach. Wśród różnych
motocyklowych akrobacji mie-

liśmy okazję zobaczyć wheelie,
czyli jazdę na tylnym kole, stoppie czyli jazdę na przednim kole
wykorzystującą działanie przedniego hamulca oraz burnout, po
naszemu po prostu palenie gumy. Na pokazie wystąpił także
Mistrz Polski w FMX Artur Puzio
wykonując podniebne ewolucje
na rampie.
Ponieważ piknik odbywał się
pod hasłem „Jeden ślad, jedna
droga, jedno życie” nie mogło
zabraknąć tematyki związanej z
bezpieczeństwem. Prowadzone
były pokazy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a straż pożarna prezentowała sprzęt do ratowania poszkodowanych w wypadkach.
Dodatkową atrakcją były tak
zwane alkogogle. Spacer w nich,
a zwłaszcza wykonanie slalomu,
wcale nie należy do prostych zadań. Z kilkunastu prób podjętych przez chętnych żadna nie
zakończyła się sukcesem. Uczest-

nicy zabawy albo padali na ziemię tracąc równowagę i orientację, albo w najlepszym przypadku wpadali na innych ludzi lub
pachołki wyznaczające trasę.
Żandarmeria Wojskowa udostępniła symulator zderzenia
czołowego w samochodzie osobowym. Mimo iż prędkości odtwarzane przez symulator dochodziły do maksymalnie 12
km/h to uderzenie nawet z tak
minimalną wydawałoby się
prędkością, w twardą przeszkodę jest wyjątkowo nieprzyjemnym doświadczeniem.
Ponadto, podczas całego pikniku były liczne atrakcje dla dzieci – zabawki pneumatyczne między innymi zjeżdżalnia, zamek,
ścianka wspinaczkowa. Imprezę uświetnił koncert zespołu Oddział Zamknięty, licznie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć znane i lubiane utwory tej
popularnej grupy.
LuK
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KREDYTY trudne, też prywatne,
668-308-435
LOMBARD - POŻYCZKI
pod zastaw, skup złota i srebra,
al. KEN 97 lok.19,
tel. 22 299-39-29, 531-501-301

AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 504-017-418
ANTYKI, monety, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,
srebro, 22 235-38-79,
601-235-118

MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam,
504-057-030
NAUKA GRY:fortepian,
keyboard, gitara klasyczna,
basowa, akordeon, 503-198-314
POLSKI - liceum, gimnazjum,
duże doswiadczenie, 602-159-910

DZIAŁKA budowlano-usługowa
przy trasie 722, tel. 602-77-03-61
GRUNT rolny 1,10 ha Prażmów,
602-77-03-61
GRUNT rolny 7 ha Prażmów,
602-77-03-61

DREWNO opałowe i
kominkowe, 602-77-03-61

1-2 POKOJOWE kupię,
509-800-510
3-4 POKOJOWE kupię,
509-800-510
31 m2 kwaterunek centrum na
większe, status obojętny,
601-35-85-82
DO WYNAJĘCIA Konstancin
centrum, lokal biurowy 25 m2,
606-557-071
KWATERY, 725-229-079
KWATERY, 728-899-673
SPRZEDAM 3 pokoje 53 m2,
Ursynów, 504-636-366

EMERYT sprawny z
samochodem, 606-181-949
FIRMA sprzątajaca przyjmie,
606-332-332
KARDIOLOGA do przychodni
lekarskiej, 22 651-70-75
KLUB SPORTOWY w
Józefosławiu poszukuje osoby do
sprzątania, praca zmianowa,
kadry@tuanclub.pl, 22 380-21-32
POMOC kuchni do restauracji,
2 dni w tygodniu, 506-040-519

CleanLux
pranie dywanów, wykładzin,
691-851-588
CYKLINA, malarskie,
501-471-912
CYKLINOWANIE, 663-163-070
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio,
507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie,
507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZ, hydraulika, 513-965-304
GAZOWE kotły, piecyki,
kuchnie - serwis, montaż;
hydraulika, 600-709-630
HYDRAULIKA, remonty
602-651-211
KOMPUTERY - pogotowie,
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894-46-67,
602-301-214

AAA TELENAPRAWA,
22 641-80-74
NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444
NAPRAWA
lodówki, pralki, zmywarki
22 643-16-65, 501-156-079

ORGANIZACJA CATERINGU
imprez, konferencji, warsztatów.
Cafe Niespodzianka, 791-676-901,
ul. Marszałkowska 7
PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej oferuje firma SOLPRA.
Tanio i solidnie, 798-034-056

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, Pasaż
Ursynowski 9, tel.
22 644-26-05, 601-737-777

REMONTY
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41,
602-731-299
WRÓŻKA, 504-636-366

KRATY, tel. 603-349-374
LUSTRA w domu klienta
602-27-17-18
MALOWANIE, szpachlowanie,
722-920-650

AUTO SKUP
WARSZAWA
501-291-812

ANTENY, 603-375-875

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

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530
ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85
ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie,
501-535-889

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod. po 1998
r.,gotówka, 730-750-888

AA ANGIELSKI skutecznie,
503-765-393
AKORDEON, keyboard,
502-072-933
ANGIELSKI, 694-449-866
ANGIELSKI - każdy zakres,
694-746-365
ANGIELSKI - korepetycje,
SP 4-6, gimnazjum - doświadczony
filolog, gramatyka, egzaminy,
503-917-168, Ursynów
ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070
ANGIELSKI, niemiecki
666-561-337
ANGIELSKI solidnie,
606-419-606
HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
KOMPUTER seniorom,
22 219-50-00
AA MATEMATYKA,
606-197-553
MATEMATYKA, 22 641-11-27
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, 698-015-409

BIURO RACHUNKOWE,
606-234-106

REMONTY, wykończenia,
503-321-785
ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218,
22 641-18-85
ROLETY, siatki przeciwko
owadom 602 27 17 18
STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar,
22 641-34-38,
604-637-018
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644-65-07, 502-101-202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82
TAPICERSTWO 22 618-18-26,
22 842-94-02
TYNKI gipsowe, cementowowapienne, 511-529-965,
www.budax.pl

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37,
22 671-15-79
HERBALIFE, gwarancja,
konsultant Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313
LEKARZ seksuolog,
22 825-19-51
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Przed referendum – ratuj się kto może
W Warszawie i na warszawskim Ursynowie wszyscy odczuwaliśmy gorące
lato i to nie tylko z powodu słońca i panujących
upałów.
Wiadomość o rozpoczętej akcji zbierania podpisów, wymaganych do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy była
początkowo przez niedowiarków lekceważona, z czasem
spowodowała wysoką temperaturę nie tylko powietrza, ale
też gorączkę niektórych głów.
Rozpoczął się zaciekły spór zwolenników i przeciwników referendum nie tylko wśród zwykłych warszawiaków, ale również na szczytach władzy. Niezadowolenie z rządów Pani Prezydent okazało się znaczne. Organizatorom udało się zebrać ok.
250 tys. podpisów, co po ich weryfikacji pozwoliło na uzyskanie
liczby wymaganej do ogłoszenia
terminu referendum. Do 13 października 2013 roku – wyznaczonego do przeprowadzenia tego politycznego sondażu wśród
wyborców – czeka nas okres wyjątkowo gorący mimo zmiany pory roku. Czy tej jesieni wszystko
się zmieni? – Zobaczymy.
wolennicy odwołania
Pani Prezydent liczą, że
referendum będzie skuteczne. Przeciwnicy bronią Hanny Gronkiewicz-Waltz i zapowiadają, że nie wezmą udziału w
referendum, Jedni dlatego, że
niepójście do głosowania ocali
prezydenturę Hanny Gronkiewicz-Waltz do najbliższych wyborów samorządowych, a inni
dlatego, że to nie grzech. Osobiście uważam, że cała akcja
zbierania podpisów, która doprowadziła do ogłoszenie terminu referendum już jakiś pozytywny skutek odniosła. Wszyscy
widzą, że sprawy w Warszawie
nabierają tempa. Zapowiadane
podwyżki, które spowodowały
niezadowolenie warszawiaków
, zostały już przez ratusz złagodzone, rozgrzebane opóźnione
inwestycje nabierają przyspieszenia, a towarzyszy temu głośny PR. Pani Prezydent stara się
być blisko warszawiaków, nawet

Z

dochodzi do wspólnych spotkań
przy kawie na stacji metra.
a Ursynowie – do czasu
przeprowadzenia referendum – z pewnością
spokojnie nie będzie. Dali już temu wyraz radni opozycyjni podczas ostatniej sesji rady dzielnicy.
Neguje się przygotowane przez
Zarząd projekty przesunięć budżetu poddane radnym do zaopiniowania. Dlaczego? Co takiego się stało, że przeforsowanie
na sesji przygotowanych propozycji wywołuje burzę? Można by
pomyśleć, że to troska o dobro
mieszkańców Ursynowa? Czy
rzeczywiście? Opozycja może
mieć inne zdanie, takie jej prawo,
ale dlaczego spory merytoryczne
toczą się podczas sesji?
dpowiedź na to pytanie jest prosta: sesje
mają swoich widzów
on-line i parcie na szkło u niektórych radnych jest nie do opanowania. Nic bowiem nie obrazi
tak jak słowa wypowiedziane w
emocjach nawet, jeśli to jest nie
prawda, ani półprawda, ani...
prawda. Miejscem do dyskusji
na tematy dotyczące mieszkańców Ursynowa w radzie dzielnicy są komisje merytoryczne, tylko że w tych komisjach trzeba
chcieć pracować, a przede
wszystkim brać w nich udział.
Podczas ostatniej sesji padł wniosek adresowany do Przewodniczącego Rady o sporządzenie wykazu nieobecności radnych podczas zwoływanych wszystkich
komisji. W sekretariacie Rady
Dzielnicy przygotowane zostało
zestawienie pokazujące liczbę
nieobecności radnych podczas
komisji od stycznia 2013. Gdyby
sporządzić takie zestawienie za
całą obecną kadencję, byłby to
pełny obraz dający odpowiedź
na pytanie, którzy radni nie mają czasu na pracę w komisji. Trzeba dodać, że takie zestawienie
pokazuje tylko formalną frekwencję, bo przecież często spóźnieni radni podpisują listę obecności na komisjach na krótko
przed jej zakończeniem.
becnej koalicji rządzącej NU i PiS od samego
początku łatwo nie było. Przypomnę tylko kwestiono-
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wanie wyboru przewodniczącego Rady prof. Lecha Królikowskiego, czy zawsze burzliwe sesje podczas opiniowania budżetu dzielnicy. Okazuje się, że nawet na konkretne liczby można
patrzeć różnie jak się jest opozycją. Nawet przy najlepiej wykonanym budżecie dzielnicy w
skali miasta zarówno po stronie
dochodów jak i wydatków można mówić o nieudolności jego
wykonania. Niełatwo jest więc
na własnym podwórku, a przecież pamiętać należy, że wszystkie uchwały, podejmowane
przez dzielnicę, muszą być przekazane do prezydenta Warszawy. I tu dopiero zaczynają się
schody. Niektóre z przekazanych
uchwał mogą być blokowane i
to w zgodzie z przepisami. Zdarza się, że uchwały kierowane
do Pani Prezydent nawet nie trafiają pod obrady rady miasta, a w
jej komisjach podważa się opinie rady dzielnicy w sprawie
przeznaczenia środków finansowych. Tak było z wydatkami na
kulturę w bieżącym roku. To
osłabianie demokracji samorządowej na Ursynowie widać bardzo dokładnie, Niestety, system
pozwala zarówno na arbitralne
zabieranie pieniędzy, jak i na tanią złośliwość w stosunku do nielubianych burmistrzów.
gadzam się z tezami
prof. Hausnera, zawartymi w „Raporcie o stanie samorządności terytorialnej
w Polsce”. Samorząd rozwija się
w kierunku niezgodnym z celami obowiązującej od 1999 roku
reformy trójstopniowego podziału js. Charakteryzują go dzisiaj
takie patologie jak: upaństwowienie samorządów, skutkujące
rezygnacją z kształtowania ponadpartyjnej wspólnoty obywatelskiej; autorytaryzm i centralizacja decyzji, powodujące osłabianie demokracji samorządowej; dominacja urzędników, połączona z ich niesprawnością;
niedofinansowanie niższych
szczebli samorządów. Czy referendum uświadomi potrzebę
zmian i będzie impulsem do nowego spojrzenia na samorząd?
Ewa Cygańska
Radna Klubu Nasz Ursynów
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Ważne telefony
Ursynów

Deszcz ow e zagadki
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje Piotr Grabowski
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
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
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399
Pomoc Drogowa
756 20 10

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
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
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
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
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
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

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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