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Hanna Gronkiewicz-Waltz na Dniach Ursynowa
słucha burmistrza Piotra Guziała, który chce ją
usunąć z urzędu prezydenta stolicy  

Czyt. str. 2, 8 i  9
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Walczymy o linię 195 Kolejne mody na  Škody 
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Nawet Jezus z Nazaretu - mi-
mo swego boskiego na-
maszczenia - zwykł mie-

szać się z ludem miast zamykać w
niedostępnych dla zwykłych śmier-
telników pałacach. Pycha była rze-
czą mu obcą. Szkoda, że nie moż-
na powiedzieć tego samego o akty-
wistach Platformy Obywatelskiej,
partii mającej przez lat kilka naj-
większe poparcie w skali kraju,
obecnie zaś będącej w coraz więk-
szych tarapatach. Ogarnięci py-
chą czołowi platformersi sami te-
raz giną od własnej broni. A doty-
czy to w szczególności stołecznej
odnogi PO. 

M ając miażdżącą przewa-
gę w Radzie Warszawy,
Platforma robiła co

chciała, a nie zawsze jej chciejstwo
wychodziło miastu na dobre. Wy-
jątkowo pyszałkowaci radni PO
na Ursynowie nie mogą się do dziś
pogodzić z tym, że sąsiedzkie sto-
warzyszenie Nasz Ursynów ode-
brało im władzę w tej dzielnicy.
Obrawszy taktykę “splendid iso-
lation”, grupa owych radnych zde-
cydowała się nie wypowiadać dla
lokalnego tygodnika, jakim jest
“Passa”, znikając tym sposobem
w ogromnym stopniu z dzielnico-
wego horyzontu medialnego,a tak
naprawdę dokonując samoskre-
ślenia. Wspomniana pyszałkowa-
tość i samouwielbienie doprowa-
dziły do tego, że nawet w sytuacji,
gdy władze dzielnicy zorganizo-
wały specjalne uhonorowanie
dwukrotnego mistrza olimpijskie-
go w pchnięciu kulą, mieszkańca
Ursynowa Tomasza Majewskiego,
nikt z plutonu radnych PO uro-
czystości w ratuszu nie zaszczycił.
A w końcu co im Majewski winien?

U rzędowanie za zamknię-
tymi drzwiami pałacu
przy Placu Bankowym

preferowała też pani prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz, któ-
rą w końcu samo życie zmusiło do
zstąpienia z piedestału. Najpierw
przyniosło to głośną awanturę, bo
podobno nie chciała zapłacić 5
złotych za wstęp do muzeum w
Wilanowie. Później jednak stało

się całkiem odwrotnie, gdy jej nie-
spodziewane pojawienie się na
Dniach Ursynowa pod Kopą Cwi-
la przyjęto z pełną aprobatą. W
końcu to ona zadbała o to, by za-
garnięte przez Archidiecezję trzy
działki w samym centrum tego
parkowego rejonu stały się na po-
wrót własnością miasta, a w kon-
sekwencji piękny zielony teren nie
zostanie zabudowany. 

N ie jest więc tak, że HGW
wyrządziła Warszawie sa-
mo zło. Niemniej, jak każ-

dy polityk, musi się ona liczyć, że
“vox populi, vox Dei”. I jeśli z inicja-
tywy Warszawskiej Wspólnoty Sa-
morządowej zbiera się w przyspie-
szonym tempie podpisy, potrzebne
do przeprowadzenia referendum
w sprawie dalszego być albo nie
być wiceprzewodniczącej PO na
stanowisku prezydenta miasta, to
pani Hanna musi się liczyć z ewen-
tualnym odwołaniem. 

N ie ulega wątpliwości, że ja-
ko osoba niemająca wcze-
śniej praktyki samorzą-

dowej wzięła sobie zbyt duży cię-
żar do udźwignięcia. Chwycenie
naraz stu srok za ogon nawet du-

żo lepszym administratorom nie
mogłoby się udać. No i tak z wiel-
kiego boomu inwestycyjnego zro-
dził się jeszcze większy chaos. Nie-
mal każdego dnia trzeba działać
w trybie pogotowia ratunkowe-
go. Bo tu walą się budynki miesz-
kalne, pod którymi drąży się nowy
tunel metra, tam następuje za-
wałka w tunelu Wisłostrady, a
gdzie indziej metro staje, choć
miało jechać. W dodatku - jak na
ironię - kibice futbolowej Legii,
którzy dostali w prezencie od mia-
sta nowoczesny stadion przy Ła-
zienkowskiej, rewanżują się nie-
ustannymi burdami, niszcząc
mienie publiczne, zaś wybudowa-
ny za pieniądze państwowe pił-
karski Stadion Narodowy okazu-
je się od strony ekonomicznej skar-
bonką bez dna. Tym bardziej bez-
sensowną, że na płycie głównej
prawie nie ma futbolu, a na bo-
iskach bocznych być po prostu nie
może, ponieważ je wszystkie zli-
kwidowano.

J akby tego wszystkiego było
mało, to jeszcze na domiar
złego wciąż mamy dantej-

skie sceny, związane z eksmito-
waniem kolejnych lokatorów z re-
prywatyzowanych kamienic, od-
dawanych przedwojennym wła-
ścicielom, ogołoconym na skutek
dekretu Krajowej Rady Narodo-
wej, zwanego dla uproszczenia de-

kretem Bieruta. Ani jedna z rzą-
dzących partii w minionych dwu
dekadach - z Platformą Obywatel-
ską włącznie - nie postarała się o
uregulowanie kwestii własnościo-
wych w Warszawie w drodze usta-
wy. W konsekwencji wpada się z
jednej skrajności w drugą. Odpo-
wiedzią na dziką “bierutyzację”
stołecznych nieruchomości przed
laty jest obecnie dzika reprywa-
tyzacja, prowadząca do tego, że
miasto musi oddawać nie tylko
budynki mieszkalne, lecz także
obiekty użyteczności publicznej,
w tym parki i boiska sportowe, w
które samorząd zainwestował
ogromne kwoty. 

N o cóż, liczono, że HGW
jako wiceprzewodniczą-
ca będącej u steru władzy

w kraju PO doprowadzi wresz-
cie do uchwalenia oczekiwanej
ustawy, ale nic z tego jak dotych-
czas nie wyszło, a sumy zasądzo-
nych na korzyści prawowitych
właścicieli odszkodowań tylko w
2013 mają sięgnąć aż 0,5 miliar-
da złotych. To już naprawdę nie
żarty i trzeba mieć ogromne pre-
tensje do Platformy, że w tak pa-

lącej kwestii Sejm zasypia grusz-
ki w popiele.

Po wielu nokdaunach, jakie
spotkały HGW w ostatnim
czasie, przyszedł straszliwy

nokaut, gdy wyszło na jaw, że sto-
łeczny ratusz nie potrafił przygoto-
wać się odpowiednio do wdrożenia
ustawy “śmieciowej”. Już leżąc na
deskach pani prezydent została
jeszcze zalana falą powodziową
na Trasie Toruńskiej i ten zimny
prysznic najwidoczniej podziałał.
Zaraz potem zobaczyliśmy Pierw-
szą Damę Warszawy, jak przecha-
dza się wśród prostego ludu Ursy-
nowa, nie stroniąc od niemiłego
jej przecież tubylca, jakim jest bur-
mistrz tej dzielnicy Piotr Guział,
spiritus movens buntu samorzą-
dowców przeciw prezydentce. 

Kto wie, czy w następstwie
tych wszystkich wydarzeń
nie dojdzie do jakiegoś “po-

rozumienia ponad podziałami”.
Może sami warszawiacy zrozumie-
ją wreszcie, iż warto zadbać o jak
najwłaściwszą obsadę stołecznego
ratusza. Bo stolica nie może już dłu-
żej być trampoliną do politycznych
karier. To miasto ma przecież swo-
je potrzeby i nie powinno być trak-
towane jak puchar przechodni. Dla-
tego partiom politycznym w War-
szawie już dziękujemy. 

P A S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

RYS. PETRO/AUGUST
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Dziurę w budżecie polskich emerytów 
można już załatać

Coraz więcej Polaków martwi się
o swoją przyszłość na emeryturze.
Świadczenia przyznawane przez
ZUS nie wystarczają emerytom na
pokrycie wszystkich niezbędnych
wydatków. Ciężka sytuacja finanso-
wa sprawia, że seniorzy już teraz
poszukują sposobów na uzyskanie
dodatkowych przychodów. Rozwią-
zanie proste i bezpieczne, tak jak w
wielu innych krajach, może być ren-
ta dożywotnia.

Według badania Instytutu Homo
Homini (1), znaczna część Polaków
uważa, że świadczenia emerytalne
wypłacane przez ZUS nie zagwa-
rantują im komfortu życia na emery-
turze. Najczęściej zabezpieczeniem
sytuacji finansowej emerytów są ich
oszczędności, co deklaruje 32 proc.
badanych, natomiast 14 proc. jako
źródło dodatkowych dochodów
wskazuje podjęcie pracy zarobko-
wej. Zaledwie 11 proc. badanych li-
czy, że godne życie na emeryturze
zapewni im najbliższa rodzina, w
tym przede wszystkim dzieci. 

Sposobem na rozwiązanie proble-
mów systemu emerytalnego w Pol-
sce może być renta dożywotnia. Se-
niorzy na całym świecie z powodze-
niem korzystają z oferty funduszy
hipotecznych i dzięki temu znaczą-
co zwiększają domowy budżet. Naj-
większym europejskim rynkiem od-
wróconej hipoteki jest obecnie Wiel-
ka Brytania. W tym kraju seniorzy
mogą zapewnić sobie dodatkowe
przychody korzystając z oferty od-
wróconej hipoteki w modelu kredy-
towym, jak i sprzedażowym. W obu

przypadkach działalność regulowa-
na jest przez państwo. Brytyjczycy z
powodzeniem korzystają z rozwią-
zań jakie udostępnił im rząd. Polscy
seniorzy, mający zdecydowanie
większe problemy finansowe niż
Brytyjscy, obecnie mogą już korzy-
stać z renty dożywotniej oferowa-
nej od kilku lat przez fundusze hipo-
teczne. Rozwój usług gwarantowa-
nych przez firmy z tego sektora jest
konieczny, gdyż w związku ze sta-
rzeniem się naszego społeczeństwa,
należy się spodziewać, że poziom
życia emerytów będzie w przyszło-
ści spadał. 

„Jedynym majątkiem polskich
emerytów są często ich mieszkania.
Już teraz seniorzy mogą wykorzy-
stać swoją nieruchomość, uzysku-
jąc dodatkowe comiesięczne docho-
dy. Taką możliwość dają im fundu-
sze hipoteczne, które oferują oso-
bom starszym systematycznie wa-
loryzowaną rentę dożywotnią w za-
mian za przeniesienie na nie prawa
własności do lokalu. Rozwiązanie
to jest istotnym uzupełnieniem bu-
dżetu emerytów.” – mówi Katarzy-
na Brzeska-Miksa, Prezes Funduszu
Hipotecznego Familia.

Świadczenie renty dożywotniej
obejmuje comiesięczną wypłatę pie-
niędzy do końca życia emeryta w
zamian za przeniesienie własności
mieszkania, domu lub działki na
fundusz hipoteczny. Wysokość wy-
płat zależy od wieku i płci klienta
oraz wartości danego mieszkania.
Przykładowo, średnia wartość renty
dożywotniej wypłacanej przez FH

Familia wynosi ok. 1000 zł. Według
danych spółki kwota ta stanowi czę-
sto nawet 70 proc. domowego bu-
dżetu emeryta. 

Powszechnie znani prawnicy, zwra-
cają uwagę, by stanowczo wymagać
od funduszu zapisu trzech filarów
bezpieczeństwa. Zapisy te bowiem
gwarantują bezpieczeństwo nawet w
sytuacji upadłości firmy, są to:

11.. Ustanowienie w akcie notarial-
nym prawa dożywotniego użytko-
wania,

22.. Ustanowienie hipoteki umow-
nej na rzecz Seniora do 100% war-
tości mieszkania (zapis ten, nawet
pozwoli odzyskać mieszkanie lub
jego równowartość),

33.. Poddanie się przez Fundusz eg-
zekucji w trybie art. 777 kpc, co dla
Seniora przekłada się na szybką eg-
zekucję swoich należności.

Więcej informacji można uzyskać
pod numerem 801 801 841.

(1) Badanie Homo Homini „Co
będzie miało największy wpływ
na komfort życia na emerytu-
rze?” http://www.homohomi-
ni.com.pl/news/123/55/Co-b-
edzie-mialo-najwiekszy-wplyw-
na-komfort-zycia-
na-emeryturze/d,Aktual-
no%C5%9Bci/
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Walczymy o przywrócenie 
linii „195” na Trakt Królewski

Na ostatniej sesji Rada
Dzielnicy Ursynów zajęła
kolejne stanowisko w
sprawie linii 195. Tym
razem radni żądali przy-
wrócenia linii na trasę
Ursynów - Trakt Królew-
ski. Działania Rady na
pewno będą wsparciem
dla inicjatywy, którą
podjęliśmy wraz z miesz-
kańcami, aby ratować tą
ważną linię przed dalszą
degradacją.

27 maja w Urzędzie Dzielni-
cy Ursynów spotkaliśmy się z
mieszkańcami, aby zastanowić
się co możemy zrobić, aby przy-
wrócić linię 195 na poprzednią
trasę. Po dyskusji ustaliliśmy,
że powinniśmy zbierać podpisy
w wersji papierowej, powsta-
nie strona internetowa dla zbie-
rania podpisów pod petycją,
mieszkańcy będą wysyłali swo-
je uwagi do ZTM, a dodatko-
wo włączymy radnych Warsza-
wy w przywrócenie linii 195 na
trasę przed 1 czerwca br. 

Na spotkaniu mieszkańcy
zadeklarowali pomoc w zbie-
raniu podpisów na Dniach Ur-
synowa. Dzięki ich wspaniałej
pomocy – za co niniejszym bar-
dzo dziękuję - udało się nam

zebrać w ciągu jednego dnia ponad 300 podpisów. W sumie mamy już ich prawie osiemset. Ca-
ły czas wpływają do mnie wypełnione listy, które przesyłają mi mieszkańcy. Listę w formacie PDF
można pobrać z głównej strony www.ratujmy195.pl. Po jej wydrukowaniu możemy zebrać pod-
pisy wśród rodziny, znajomych, sąsiadów, a następnie odesłać ją pod adres podany na dole listy.
Jeżeli każdy z nas wypełni jedną listę (13 podpisów), to w sumie możemy zebrać pokaźną liczbę
głosów poparcia dla przywrócenia linii 195 na trasę Ursynów-Trakt Królewski. 

Na stronie www.ratujmy195.pl, która powstała dzięki nieocenionej pomocy jednego z miesz-
kańców Ursynowa, została umieszczona petycja do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Za-
chęcam wszystkich do jej podpisania oraz przesłania tej strony swoim znajomym. Im więcej osób
ją podpisze, tym więsza będzie szansa na wsłuchanie się władz Warszawy w nasze postulaty. 

Wspólnie stwierdziliśmy, że każdy z nas może również napisać do ZTM (www.ztm.waw.pl –
wybierając „kontakt” i tematykę e-maila „wniosek – zmiany trasy, nowa linia itp.”) i wyrazić
swoją opinię dotyczącą zmiany trasy linii 195, jednocześnie kierując prośbę o przywrócenie linii
na „starą” trasę. Z rozmów z pracownikami ZTM wiem, że tego typu sygnały nie są przez nich lek-
ceważone.

Zachęcam również do wywierania wpływu na radnych Warszawy. To oni decydują o kształcie
budżetu, w tym również dla ZTM oraz mają realny wpływ na zmiany komunikacji miejskiej. Na
stronie www.ratujmy195.pl podałem listę radnych Warszawy wybranych w ostatnich wyborach
z okręgu wyborczego Ursynów-Wilanów wraz z przykładową treścią wiadomości mailowej.

Na naszej stronie internetowej niedługo pojawi się również raport przygotowany przez jedne-
go z mieszkańców Ursynowa, który będąc entuzjastą warszawskiej komunikacji zaproponuje au-
torską wersją propozycji zmian w ursynowskich liniach. Pamiętajmy, że oprócz zmianie trasy 195,
z ursynowskich ulic ZTM zabrał linię 306, a całkowicie zlikwidował linię 210. Tym samym jest o
czym dyskutować. 

Wyobrażam sobie, że strona dedykowana linii 195 może z czasem, jeżeli będzie takie zapotrze-
bowanie, stać się forum dyskusji o ursynowskiej komunikacji. Radni Dzielnicy również zobowią-
zali się  podjąć dyskusję na temat komunikacji na jednej z komisji Rady Dzielnicy Ursynów. O wszyst-
kich działania będę Państwa na bieżąco informował na stronie www.ratujmy195.pl.

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

w w w . r a t u j m y 1 9 5 . p l

Stanowisko Rady Dzielnicy 
w sprawie linii „195“

Uzasadnienie uchwały w sprawie przywrócenie przebiegu trasy linii autobuso-
wej 195 przygotowana przez radną Ewę Cygańską została jednomyślnie przegło-
sowana 11 czerwca przez wszystkich radnych. 

Tym samym Rada Dzielnicy Ursynów wniosła o przywrócenie przebiegu linii autobusowej 195
zgodnie z trasą obowiązującą przed 1 czerwca 2013 r:

Rada Dzielnicy Ursynów kategorycznie sprzeciwiała się likwidacji linii nr 195 czego wyraz da-
ła w stanowisku z dnia 16 kwietnia 2013 r. Niestety sprzeciw ten nie został uwzględniony przez
ZTM i od dnia 1 czerwca 2013 została dokonana korekta trasy przebiegu tej linii. 

Linia 195 jest ważnym elementem komunikacji miejskiej Dzielnicy Ursynów, ale również i in-
nych części Warszawy. Linia ta odgrywa dużą rolę w lokalnym połączeniu osiedli: Natolin, Imie-
lin i Stokłosy. W wyniku dokonanej zmiany przebiegu trasy linii 195 mieszkańcy Ursynowa Pół-
nocnego, którzy zostaną odcięci od bezpośredniego połączenia z Dolnym Mokotowem i Traktem
Królewskim. 

Zmiana przebiegu trasy dotyka również dzieci dowożone do ursynowskich szkół, studentów
dojeżdżających na zajęcia na uczelnie znajdujące się w centrum miasta (Uniwersytet Warszaw-
ski), ale również na terenie Ursynowa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uczelnia Vistu-
la) oraz pacjentów dojeżdżających z całej Warszawy na zabiegi i konsultacje do Centrum Onko-
logii i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. 

Obecne kursowanie autobusu odbywa się w odstępach trzydziesto minutowych i tylko do
wczesnych godzin wieczornych. Równocześnie z korektą przebiegu linii 195 zlikwidowano linię
autobusowa 210. Uważamy, że w interesie mieszkańców jest przywrócenie linii 195 z przebiegiem
trasy i częstotliwością kursowania sprzed wprowadzonych zmian.

P a n  M a c i e j  P e t r u c z e n k o
R e d a k t o r  N a c z e l n y
Ty g o d n i k a  P a s s a

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 28 maja 2013 roku skierowane do Zarządu
SMB Osiedle Kabaty udzielam odpowiedzi:

11.. Potwierdzam fakt, że Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy pismem
z dnia 16 maja 2013 r., zwróciło się do SMB Osiedle Kabaty z wezwaniem do wpłaty do depozytu
miasta kwoty 7.604.887, 76 zł (słownie: siedem milionów sześćset cztery tysiące osiemset
osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), pod rygorem wszczęcia postępowania
sądowego.

22.. Według Urzędu podstawą do wezwania jest par. 11 zawarty w akcie notarialnym (Rep. A
7997/97 z dnia 28.11.1997 r.) oddającym naszej Spółdzielni w wieczyste użytkowanie grunty, w
którym „przedstawiciele Spółdzielni oświadczyli, że w przypadku roszczeń byłych właścicieli
nieruchomości do przekazanego w użytkowanie gruntu, roszczenia te Spółdzielnia zaspokoi we
własnym zakresie”.

Z  p o w a ż a n i e m
F r a n c i s z e k  J .  Ś l i w i ń s k i

P r e z e s  Z a r z ą d u
S M B  O s i e d l e  K a b a t y

OOdd rreeddaakkccjjii:: Odpowiedź prezesa SMB Osiedle Kabaty w pełni potwierdza nasze wcześniejsze
doniesienia. Uznaliśmy, iż godząc się na zapis w akcie notarialnym, że “w przypadku roszczeń byłych
właścicieli nieruchomości do przekazanego w użytkowanie gruntu, roszczenia te Spółdzielnia
zaspokoi we własnym zakresie” ówcześni członkowie zarządu tej spółdzielni Zbigniew Santkiewicz
i Janusz Niciński wykazali karygodną nierozwagę. ponieważ złożenie podpisu pod tak kuriozalnym
zapisem zmusza dzisiaj kabackich spółdzielców do wyłożenia z własnej kasy gigantycznych
pieniędzy.

Więcej niż tylko plebiscyt
Referendum w sprawie odwołania Hanny
Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska prezydenta
Warszawy z każdym dniem staje się coraz
bardziej prawdopodobne. Zbiórka podpisów pod
wnioskiem referendalnym toczy się sprawnie, co
świadczy o rosnącym społecznym poparciu dla
tego rozwiązania. Pomysł ten ma też oczywiście
swoich przeciwników, ale ich krytyka wydaje się
mało przekonująca. Dwa czołowe argumenty
krytyków tego przedsięwzięcia to rzekoma
„nieczystość” tej inicjatywy i zbyt wysoki koszt
przeprowadzenia głosowania. Obydwa wydają
mi się nie tylko nietrafione, ale wręcz
nieuczciwe.

Kwestia kosztów przeprowadzenia plebiscytu nie jest oczywiście bez znaczenia. Według
różnych szacunków wyniosłyby one około 7 milionów złotych. Trudno zbagatelizować taką kwotę.
Warto jednak dać jej odpowiedni kontekst i porównać ją z innymi pozycjami w spisie wydatków
warszawskiego ratusza. Weźmy na przykład premie dla urzędników – w 2011 roku przeznaczono
na nie 54 mln, rok później – 36 milionów złotych. Około 5 milionów złotych wydaliśmy na
absurdalne Muzeum Ordynariatu Polowego. Na wynajem dwunastu limuzyn na potrzeby ZTM
poświęcimy w tym roku 375 tysięcy złotych. Jednocześnie około 16 milionów złotych wydajemy
na reprezentację Warszawy na rozmaitych imprezach targowych. Kolejne pół miliona HGW
wydała na promocję miasta na Facebooku. Chociaż wydatek na referendum to nie drobnostka,
jego powodzenie dałoby szanse na ogromne oszczędności w przyszłych latach. Przewidywane
wydatki ratusza w tym roku wynoszą około 14 miliardów złotych. Gdyby w rezultacie odwołania
HGW udałoby się je zmniejszyć o chociaż 1% – co, jak pokazują wymienione przykłady, nie
powinno być trudne – referendum zwróciłoby się z nawiązką.

Niektórzy przeciwnicy inicjatywy odwołania HGW twierdzą, że takie przedsięwzięcie nie
odzwierciedla opinii zwyczajnych mieszkańców Warszawy. Według nich referendum byłoby tylko
niepotrzebną zagrywką wizerunkową, na której polityczny kapitał miałby ugrać wąski krąg
zainteresowanych. O ile łatwo przypisać organizatorom zbiórki podpisów niskie motywy, to jeszcze
łatwiej takie zarzuty odeprzeć. Przede wszystkim referendum nie odbędzie się, o ile inicjatywy
nie poprze na piśmie co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania, czyli około 135
tysięcy ludzi, co samo w sobie daje mu silną społeczną legitymację. Wedle wszelkich szacunków
podpisów uda się zebrać jeszcze więcej. Trudno o bardziej jednoznaczną deklarację chęci zmian
niż tak liczne poparcie dla referendum. Gest ten znaczy tym więcej, że wykonują go z reguły
niechętni udziałowi w życiu politycznym Polacy. Tym, którzy twierdzą, że pomysł nie powstał
organicznie, ale z inicjatywy partyjnej wystarczy przypomnieć, że w akcję zaangażowany jest
szereg organizacji społecznych reprezentujących całe spektrum poglądów politycznych. Wygląda
na to, że odwołanie HGW zwyczajnie leży warszawiakom na sercu.

Właśnie ta konstatacja prowadzi do kolejnego argumentu za plebiscytem. Formuła demokracji
reprezentacyjnej wyczerpuje się. Na całym świecie na popularności zyskują różne formy
demokracji bezpośredniej i deliberatywnej. Choć referendum w swojej istocie nie jest
mechanizmem deliberacji, to w tym wypadku może stanowić pierwszy krok w stronę bardziej
nowoczesnej, bliższej ludziom polityki. Zygmunt Bauman pisał w swoim Płynnym życiu, że
„demokratyczna polityka nie przetrwa zbyt długo w obliczu bierności obywateli wynikającej z
ich politycznej ignorancji i obojętności”. Dlatego teraz, kiedy obywatele otrząsnęli się z niewiedzy
i obojętności, trzeba ten impet wykorzystać. Plebiscyt w sprawie HGW może być początkiem
czegoś więcej niż tylko wielkiej wymiany pracowników ratusza. Dobrze wykorzystany pomoże
nie tylko zmienić na lepsze osobę prezydenta, ale cały proces rządzenia miastem.

P a w e ł  D u l s k i
B y ł y  w i c e p r z e w o d n i c z ą c y  m o k o t o w s k i e j  P l a t f o r m y  O b y w a t e l s k i e j
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Świetlica „Kolorowa”
Szkoły Podstawowej nr
336 od dwóch lat organi-
zuje cykle spotkań z cieka-
wymi ludźmi. 

Mają one na celu rozwijanie
zainteresowań u dzieci i inspi-
rację do poszukiwania pasji ży-
ciowych. W tym roku odbyło się
19 spotkań, podczas których go-
ściliśmy m.in. oceanologa, ani-
matorów cyrkowych, kustosza
Muzeum Baśni, Bajek i Opowie-
ści, dietetyka, ornitologa, ani-
matorów z Centrum Nauki Ko-
pernik i innych.

W dniu 29 maja, gościliśmy
Jacka Banego i Jerzego Kamile-
wa. Jacek Bany, lekarz weteryna-
rii, jest miłośnikiem uzbrojenia z
różnych epok historycznych,
głównie Średniowiecza i wiel-
kim znawcą tego tematu.

Opowiadał dzieciom o tech-
nikach chronienia ciała ludzkie-
go od Średniowiecza do czasów

dzisiejszych. Zaprezentował ele-
menty stroju rycerskiego i ubio-
rów średniowiecznych takich jak
hełm, naramienniki, łapawice,
rękawice, kirys, kolczugę, tar-
czę, elementy ochrony nóg i bie-
liznę rycerską. Wszystkie te ele-
menty dzieci mogły dotknąć, za-
łożyć, poczuć ich ciężar i mate-
riały, z jakich zostały wykonane.
Dowiedziały się, że ciężar uzbro-
jenia rycerza wynosił ok. 30 kilo-
gramów. Uzbrojenie było nie tyl-
ko ciężkie, ale również trudne
do założenia i wymagało pomo-
cy osoby drugiej. Było również
bardzo kosztowne.

Podczas spotkania Jacek Bany
mówił również o kodeksie rycer-
skim, turniejach rycerskich i ich
zasadach. Każdy rycerz musiał
przestrzegać ustalonych reguł.
W przeciwnym wypadku jego
uchybienia były „notowane” na
tarczy i w ten sposób podane do
publicznej wiadomości. Pokazał

również miecze, które należą do
białej broni siecznej i charaktery-
zują się prostą głownią i otwar-
tą rękojeścią. W zależności od
rodzaju miecz był używany jed-
ną ręką lub dwoma. 

Zaprezentował również ekspo-
nat rycerza turniejowego na koniu
wykonany w skali 1:12, jedyny
taki w Europie, w którym wszyst-
kie elementy działają tak jak w
oryginale. Zwrócił uwagę na
skomplikowaną pracę płatnerza
– rzemieślnika wykonującego
zbroje płytowe dla ludzi i koni oraz
elementy towarzyszące zbroi.

Jacek Bany podkreślił rolę za-
interesowań w życiu człowieka i
zachęcał wszystkich do posiada-
nia pasji. Spotkanie dostarczyło
niesamowitych wrażeń i prze-
niosło wszystkich w odległe cza-
sy. Niewątpliwie przyczyniło się
do rozwijania zainteresowań hi-
storycznych.

Te r e s a  S m o l i ń s k a - Ł ą c k a

Nagroda im. ks. Jana Twar-
dowskiego przyznana po-
śmiertnie Jarosławowi Zieliń-
skiemu

W ubiegłą środę, 5 czerwca, w sali
koncertowej Pałacyku Sokoła w Prusz-
kowie odbyło się uroczyste wręczenie
Nagrody Literackiej im. księdza Jana
Twardowskiego. Kapituła pod prze-
wodnictwem ks. Janusza Kobierskie-
go przyznała ją Zbigniewowi Jankow-
skiemu za tom poezji Zaraz przyjdzie
(za rok 2011) i Kazimierzowi Nowo-
sielskiemu za tom poezji Okno od pół-
nocy (za rok 2012). Po raz pierwszy
przyznano także Nagrody Honorowe
(pośmiertnie) twórcom zmarłym w
ubiegłym roku. Uhonorowano w ten
sposób Sławomira Kuczkowskiego za
tom poezji Piętno i naszego ursynow-
skiego poetę Jarosława Zielińskiego
za tom Słowa i linie.

Rodzicom Jarka, pp. Helenie i Euge-
niuszowi Zielińskim, składamy ser-
deczne gratulacje. Cieszymy się, że

postać ich syna i jego twórczość zo-
stała doceniona i wyróżniona tą pre-
stiżową nagrodą. Tomik Słowa i linie,
który ukazał się po śmierci poety, choć
on sam przygotowywał go do druku,
prezentowaliśmy już w lutym z okazji
spotkania poetyckiego, poświęconego
twórczości Jarka, które zorganizowa-
ła Biblioteka Ursynowska. 

Prof. Grażyna Ulicka z Uniwersyte-
tu Warszawskiego tak wspomina swe-
go studenta: Jarek, który urodził się
z „duszą artysty”, przejawiał nadzwy-
czajną wrażliwość, był obdarzony
wielką wyobraźnią i licznymi talenta-
mi, które mógł rozwijać bez przeszkód
wspierany miłością i troską Rodzi-
ców, zachęcany przez Nauczycieli, ak-
ceptowany przez kolegów, zwłaszcza
tych, z którymi realizował wspólne
projekty. Niewątpliwie ogromny
wpływ na rozwój duchowy Jarka miał
Jego dom rodzinny, typowo inteli-
gencki, otwarty na liczne grono przy-
jaciół, stwarzający poczucie bezpie-

czeństwa. Z tego domu wyniósł szacu-
nek dla wiedzy i umiejętności odbio-
ru rzeczywistości w kategoriach na-
ukowych. Te dwie postawy: artysty i
badacza były stale obecne w jego
twórczości, czemu sprzyjało także je-
go wykształcenie uniwersyteckie w
zakresie polonistyki i politologii oraz
samodzielne studia w dziedzinie in-
formatyki. Posiadał niezwykły zmysł
obserwacji oraz pasję poznawania
świata, fascynowali Go ludzie, przy-
roda, a obok tego nowe technologie.
Te ostatnie analizował także w aspek-
cie humanistycznym, zwłaszcza bada-
jąc możliwości ich stosowania w sfe-
rze polityki. Wymienione tu zaintere-
sowania i pasje znalazły wyraz w licz-
nych publikacjach, prezentowanych
zarówno w wersji elektronicznej jak i
w formie drukowanej. Jarek jest auto-
rem tomików wierszy, tekstów lite-
rackich z dziedziny fantastyki, napi-
sał 4 książki poświęcone programom
komputerowym, wydał jako współ-

autor dwa podręczniki z zakresu in-
formatyki, jest autorem książki pt.
„Metodologia pracy naukowej”. Wy-
mienić tu należy również liczne ar-
tykuły, w tym między innymi poświę-
cone zagadnieniom marketingu poli-
tycznego. Podziwiając bogactwo oso-
bowości Jarka, rozległość jego zainte-
resowań, piękny styl Jego tekstów
oraz wysoko oceniając merytorycz-
ną wartość opracowań naukowych,
można z pełnym przekonaniem
stwierdzić, iż był On człowiekiem o
dużych możliwościach twórczych.
Odszedł niespodziewanie, ale pozo-
stanie na zawsze w naszej serdecznej
pamięci, pozostaną słowa i linie. I
wielki szczery żal, że już Go nie ma
wśród nas.

Wiersze księdza Twardowskiego i
nagrodzonych poetów recytował Woj-
ciech Dąbrowski, który spotkanie pro-
wadził. Utwory Chopina i Albinonie-
go śpiewała Anna Maria Adamiak.

W o j t e k  D ą b r o w s k i

W miniony weekend (7-8
czerwca) we Wrocławiu
odbyły się trzecie w histo-
rii Mistrzostwa Polski
Młodzików w szermierce.
Znakomity wynik w tych
zawodach osiągnęła
pierwsza drużyna KS d’Ar-
tagnan, która z zawodów
wróciła z brązowymi me-
dalami!

Tradycyjnie mistrzostwa za-
częły się od zawodów indywi-
dualnych. W turnieju tym świet-
nie spisała się Jagoda Sadowska,
która uplasowała się tuż za po-
dium, kończąc ostatecznie za-
wody na 5. miejscu. Warto do-
dać, że Jagoda była najlepszą ze
wszystkich startujących zawod-
niczek, które będą mogły wziąć
udział w przyszłym roku. W naj-
lepszej “32” znalazły się także
Sylwia Lenard - 19 miejsce i Na-
talia Gondek - 31 miejsce.

W turnieju drużynowym,
który odbył się dzień później

udział wzięły dwie nasze dru-
żyny. Pech chciał, że trafiły one
na siebie w walce o ćwierćfi-
nał. Mecz ten dość pewnie wy-
grała pierwsza drużyna w skła-
dzie: Jagoda Sadowska, Sylwia
Lenard, Natalia Gondek i Ola
Paluch. W meczu o półfinał ry-
walem była drużyna Polonii
Leszno. I w tym pojedynku na-
sze zawodniczki nie dały naj-
mniejszych szans rywalkom,
pewnie awansując do najlep-
szej czwórki zawodów. W ko-
lejnym pojedynku, decydują-
cym o awansie do ścisłego fi-
nału, na drodze stanęły zawod-
niczki z Ateny Gdańsk, mające
w składzie dwie medalistki z
turnieju indywidualnego. Mi-
mo tego, nasze zawodniczki nie
przestraszyły się rywalek, wal-
czyły dzielnie, jednak ostatecz-
nie zwycięsko w tym pojedyn-
ku wyszły rywalki z Gdańska.
Ursynowiankom przyszło więc
walczyć o miejsce trzecie. W

pojedynku tym zdecydowanie
pokonały wrocławianki i mo-
gły się cieszyć z pierwszego w
karierze medalu Mistrzostw
Polski!

Druga drużyna, walcząca w
składzie: Alicja Rogóż, Zuzanna
Herda i Oliwia Arciszewska rów-
nież stoczyła kilka zaciętych po-
jedynków, plasując się ostatecz-
nie na miejscu 12. Prawie
wszystkie startujące zawodnicz-
ki są aktualnie uczennicami klas
sportowych o profilu szermier-
czym w ursynowskiej Szkole
Podstawowej nr 340.

Wszystkim zawodniczkom, a
w szczególności medalistkom,
gorąco gratulujemy!!! 

Wielkie brawa również dla
trenerów - Waldemara Wró-
blewskiego i Lecha Koziejowskie-
go, bez których sukces nie byłby
możliwy. Liczymy również, że w
przyszłym roku dziewczyny co
najmniej powtórzą ten wynik!

W Z

LEKCJA GEOMETRII

Los – geometra niestrudzony,
Wszystkim odmierza, niczym cieśla,

Wektory życia. Z każdej strony
Sam skrupulatnie je wykreśla

Na osi czasu. 
W dzień urodzin

Stawia punkt pierwszy, skrzętnie liczy,
Gdzie dać ostatni, lecz zawodzi
Niesprawiedliwy ów mierniczy.

I nikt przewidzieć nie jest w stanie,
Czy jego linia jest szczęśliwa?

Dłuższy odcinek – to wybraniec,
Inny – znienacka się urywa.

Koniec wektora – życia koniec.
A dalej? Przecież nas uczono,

Że można iść po tamtej stronie
Tą samą prostą w nieskończoność.

„Słowa i linie” ursynowskiego poety nagrodzone

Powód do dumy SP 340

Hubertus w Zalesiu...Sceny z życia Mikołajka

WW 1133.. JJaarrmmaarrkkuu HHuubbeerrttoowwsskkiimm,, ppoopprroowwaaddzzoonnyymm ww ZZaalleessiiuu GGóórrnnyymm pprrzzeezz MMaaggddęę OOllsszzeewwsskkąą ii TTaaddee-
uusszzaa BBrroowwaarrkkaa,, wwssppaanniiaałłyy kkoonncceerrtt ddaałł KKuubbaa SSiieennkkiieewwiicczz,, aa rroozzeennttuuzzjjaazzmmoowwaannaa ppuubblliicczznnoośśćć mmooggłłaa
ddooddaattkkoowwoo ppooddzziiwwiiaaćć ssttaarree ssaammoocchhooddyy zz ppllaannóóww ffiillmmoowwyycchh..

Zbrojna „Kolorowa”...

Uroczo rozpoczęła się prezen-
tacja spektakli teatrów dziecię-
cych i młodzieżowych z Domu
Sztuki SMB „Jary”. Teatr Mło-
dzieżowy „Klucz z Wiolinowej”
wystawił „Sceny z Mikołajkiem”,
oparte na „Nowych przygodach
Mikołajka” Goscinny’ego. 

Przed przedstawieniem Woj-
ciech Sanejko, który prowadzi

warsztaty teatralne w „Klu-
czu…”, wyjaśnił publiczności
swoje intencje. Powołał się na
Wojciecha Siemiona i jego insce-
nizację Szekspirowskiego „Wie-
czoru Trzech Króli”, w której ro-
le męskie grały kobiety. Idąc tym
śladem, Sanejko ukazał zabaw-
ne przygody sympatycznego
francuskiego urwisa w konwen-

cji teatru w teatrze, zabawy w
teatr, i powierzył odegranie
wszystkich postaci, włącznie z
tytułową, dziewczętom. Co wię-
cej, w każdej z pięciu scen mło-
dziutkie aktorki zamieniały się
rolami, grając to Mikołajka, to
jego mamę, tatę, któregoś z ko-
legów szkolnych itp. Poradziły
sobie świetnie – same się dosko-
nale bawiły, ale potrafiły też roz-
śmieszać widzów.

Spektakl miał w sobie lekkość
i płynność, których brakowało
niektórym spośród wcześniej-
szych przedstawień Sanejki reali-
zowanych na warsztatach te-
atralnych Domu Sztuki. Warszta-
ty, przypomnijmy, finansuje
Dzielnica Ursynów. B U A
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Dotyczy zapytania z dnia
24.05.2013

W nawiązaniu do Pańskiego
wystąpienia z dnia 24.05.2013
r. poniżej przedkładamy żądane
informacje w formie odpowie-
dzi na poszczególne pytania:

11)) Ile osób na dzień dzisiejszy
podpisało się pod pozwem zbio-
rowym wniesionym do sądu
przez Miejskiego Rzecznika
Konsumentów Urzędu miasta
stołecznego Warszawy przeciw-
ko SM Przy Metrze?

Pod pozwem grupowym
podpisanych jest 35 osób.

22)) Na jaką kwotę netto (bez
odsetek) łącznie opiewa przed-
miotowy pozew i czego kon-
kretnie dotyczy?

Wartość dochodzonych tym
pozwem roszczeń (bez odsetek)
wynosi 347.409,63 zł. Miejski
Rzecznik Konsumentów – jako
reprezentant grupy – dochodzi
roszczeń osób (konsumentów
w niniejszej sprawie), które za-
warły ze Spółdzielnią reprezen-
towaną przez Inwestora Powier-
niczego (Drimex-Bud S.A.)
umowy finansujące według
wzorca umownego, którego po-
stanowienia pozwalały - zda-
niem Rzecznika - na „bezpraw-
ne naliczanie waloryzacji”.

33)) Od jakiej daty wniosko-
dawcy żądają naliczenia odse-
tek (kar umownych)?

Powodowie reprezentowani
przez Miejskiego Rzecznika
Konsumentów żądają zasądze-
nia odsetek ustawowych od
dnia 07.08.2012 r.

44)) Na jakim etapie znajduje
się postępowanie sądowe?

W chwili obecnej postępowa-
nia znajduje się na etapie rozpo-
znawania przez sąd zażalenia
Spółdzielni na postanowienie
Sądu Okręgowego w sprawie
rozpoznania sprawy w postę-
powaniu grupowym. 

55)) Czy członkowie Rady Nad-
zorczej podpisani pod pozwem
mają dostęp do materiałów
(pism), które mogłyby ujawnić
taktykę przyjętą przez stronę
pozwaną, reprezentowaną w
sądzie przez Zarząd Spółdziel-
ni, jak idzie o konkretne kroki
podejmowane w trakcie postę-
powania sądowego?

Dostępność materiałów dla
osób będących członkami gru-
py, w tym członków Rady Nad-
zorczej Spółdzielni będących
powodami w tej sprawie regu-
lują przepisy ustawy o docho-
dzeniu roszczeń w postępowa-
niu grupowym. 

Wszelkie pisma procesowe
pomiędzy stronami doręczane
są nawzajem (przymus adwo-
kacko - radcowski). 

Akta postępowania dostęp-
ne są zarówno dla reprezentan-
ta grupy jako strony jak i dla
każdego z członków grupy. 

Taktyka oraz strategia Spół-
dzielni jaka jest realizowana w
tej sprawie z oczywistych wzglę-
dów nie jest ujawniana żadne-
mu z członków grupy, jako prze-
ciwnikowi procesowemu.

66)) Proszę o potwierdzenie
lub zdementowanie informacji
o przegranym ostatnio w sądzie
apelacyjnym procesie wytoczo-
nym SM Przy Metrze przez

m.st. Warszawa o zapłatę opłat
należnych m.st. Warszawa z ty-
tułu użytkowania wieczystego
spółdzielczych gruntów?

W dn. 11 kwietnia 2013 r.
przed Sądem Apelacyjnym w
Warszawie I Wydziałem Cywil-
nym (sygn. akt I ACa 1337/12),
zapadł wyrok uwzględniający
apelację m.st. Warszawy od wy-
roku Sądu Okręgowego  XXIV
Wydziału Cywilnego (sygn. akt
XXIV C 386/09), oddalającego
w całości powództwo m. st.
Warszawy w tym zakresie.
Sprawa zarówno przed Sądem
Okręgowym jak i przed Sądem
Apelacyjnym prowadzona by-
ła przez tego samego radcę
prawnego.

77)) Jaką kwotę zasądził w po-
wyższej sprawie sąd apelacyjny
i czy w grę wchodzą odsetki usta-
wowe, a jeśli tak na jaką sumę?

Powyższym wyrokiem Sąd
Apelacyjny w Warszawie zasą-
dził na rzecz Miasta st. Warsza-
wy kwotę należności głównej
w wysokości 3 618 431,53 zł z
tytułu opłaty za użytkowanie
wieczyste nieruchomości grun-
towych oznaczonych numera-
mi 18/5-18/22 z obrębu 1-11-
06, za lata 2003-2010 wraz z
odsetkami. 

88)) Czy Zarząd SM Przy Me-
trze ma wiedzę o jakichkolwiek
działaniach mających na celu
unieważnienie umowy z firmą
ARCHE, która nabyła od spół-
dzielni dwie nieruchomości w
rejonie ulic Lokajskiego i Bel-
gradzkiej?

W chwili obecnej nie toczy
się żadne postępowanie, które-
go przedmiotem byłoby unie-
ważnienie umów w oparciu, o
które Arche nabyło od Spół-
dzielni nieruchomości przy ul.
Lanciego oraz Belgradzkiej /
róg ul. Rosoła.

W Sądzie Okręgowym w War-
szawie toczą się 3 sprawy z po-
wództw członków Spółdzielni o
uchylenie uchwały Zgromadze-
nia Przedstawicieli z dnia
4.06.2011 nr 11/2011 dotyczą-
cych zbycia tych nieruchomości.

99)) Czy bierze się pod uwagę
fakt, że w przypadku unieważ-
nienia tej umowy SM Przy Metrze
będzie musiała zwrócić firmie
ARCHE co najmniej 40 mln zł?

Należy zwrócić uwagę, iż
przedmiotem badania przez
Sąd w tych sprawach jest usta-
lenie ważności względnie uchy-
lenie uchwał zezwalających na
zbycie powyższych nierucho-
mości. Spółdzielnia rozważa
wszelkie możliwe scenariusze
związane z przebiegiem tych
procesów sądowych. Spółdziel-
nia jest w posiadaniu analiz do-
tyczących zarówno orzecznic-
twa sądowego jak i stanowiska
doktryny dotyczącego powyż-
szych problemów.

Obecny Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przy Metrze”
stara się, w przeciwieństwie do
odwołanych poprzedników, pro-
wadzić politykę jawności i pełnej
informacji dla wszystkich człon-
ków Spółdzielni. Informacje za-
warte w odpowiedzi na Państwa
pytania były znacznie szerzej
omawiane na odbytych niedaw-
no Zebraniach Grup Członkow-
skich, gdzie zarówno członko-
wie Zarządu jak i członkowie
Rady Nadzorczej  odpowiadali
wyczerpująco na wszystkie pyta-
nia członków Spółdzielni.

PP oo dd pp ii ss yy ::
Z a s t ę p c a  P r e z e s a  d o  s p r a w  

o r g a n i z a c y j n o - p r a w n y c h
G r z e g o r z  J a n a s

P r e z e s  Z a r z ą d u  S M  „
P r z y  M e t r z e ”  

M a r e k  P y k a ł o

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” odpowiada...
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Wspólny spacer i kosmetyczny podarunek

Z okazji Dnia Ojca...
Już niedługo będziemy celebrować Dzień
Ojca. Jest o nim zawsze mniej hucznie w
mediach niż o Dniu Mamy. Ale obchodzi-
my to święto w Polsce od 1965 roku, niby
stosunkowo od niedawna, chociaż  to już
w końcu 57 lat. Podobno mężczyźnie to
płeć mniej wrażliwa ale… chyba każdy
ojciec wzruszy się kiedy okaże się, że tak-
że jego trud i za-
angażowanie w
wychowanie i ży-
cie dziecka zosta-
ną docenione. 

Dzień Ojca powinien
być przede wszystkim
przyjemny dla taty. Dla-
tego jeśli chcemy spra-
wić naprawdę miłą nie-
spodziankę swojemu ta-
cie, powinniśmy ustalić
co sprawi mu największa
przyjemność. Warto wziąć
pod uwagę jakie hobby ma
nasz tata, jak lubi spędzać
wolny czas i czego najbar-
dziej mu brakuje. Każdy oj-
ciec na pewno ucieszy się z
życzeń i drobnego upomin-
ku ale najważniejsze to
uczynić ten dzień nieco in-
nym od pozostałych i w za-
bieganym codziennie życiu
poświęcić tacie trochę swoje-
go czasu. Jeśli lubi sport to
może wybierzmy się z nim na
mecz ulubionej drużyny. Jeśli
woli spokojnie wędkować, to
nawet jeśli Ty za tym nie prze-
padasz, to doceni jeśli w spoko-
ju i ciszy spędzisz wraz z nim
ten dzień nad jeziorem. Jeśli
jest nas – dzieci większa gro-
mada, spotkajmy się razem
wszyscy u taty w domu na słod-
kim podwieczorku. Ojcom bę-
dzie na pewno miło zobaczyć
wszystkie swoje dzieci razem.

Można zorganizować wspólnego grilla lub celebro-
wać to święto w dobrej restauracji. 

Do takiego prezentu idealnym dodatkiem bę-
dzie jakiś drobiazg. Kosmetyki to zawsze dobry
prezent na taką okazję. Proponujemy wybrać
zestaw z serii ROD FOR MAN, w którego skład
wchodzi krem do golenia, balsam po goleniu
oraz krem regeneracyjny do twarzy. Panowie

mają teraz dostęp do
najróżniejszych pre-
paratów do pielęgna-

cji ciała ale Ci szcze-
gólnie starsi – pokole-
nie naszych ojców,
wciąż nie afiszuje się z
tym, że lubią kosme-
tyczne nowości. Kosme-
tyki z serii ROD FOR
MEN dzięki innowacyj-
nej orzeźwiającej formu-
le, pomagają ukryć zmę-
czenie zapewniając cerze
optymalną pielęgnację i
ochronę. Pielęgnują wraż-
liwą skórę twarzy, łagodzą
podrażnienia oraz popra-
wiają jej wygląd. Taki ze-
staw będzie idealnym uzu-
pełnieniem dla wszystkich
mężczyzn, którzy cenią sobie
wysoką jakość i skuteczność
stosowanych preparatów.

Nic nie stoi na przeszkodzie
aby zapytać ojców wprost, jak
chcą spędzić ten dzień. Może
okazać się, że nasz tata marzy je-
dynie o wolnym dniu spędzo-
nym z książką, a ostatnią rzeczą
o jakiej myśli to głośne, rodzinne
przyjęcie. Jeśli chce iść do kina,
kupmy dwa bilety i wyślijmy na
film razem z mamą. Niech ten
dzień będzie podziękowaniem oj-
com za ich trud i miłość do nas.

Producentem kosmetyków jest
ŚWIT PHARMA. Więcej informa-
cji: www.switpharma.pl.
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Kultowe, rekordowe Dni Ursynowa 

Kult, Urszula, Fisz i Ema-
de oraz Marina – to gwiaz-
dy Dni Ursynowa 2013,
które odbyły się w sobotę
w ramach trasy Złote
Przeboje na Wakacjach.
Poza koncertami gwiazd
mieszkańcy Ursynowa mo-
gli też skorzystać z wielu
przygotowanych atrakcji.
Tegoroczna edycja, choć
tylko jednodniowa, przy-
ciągnęła na Ursynów kil-
kudziesięciotysięczne tłu-
my z całej stolicy.

Blisko 40 tys. uczestni-
ków pod ursynowską
Kopą Cwila, piękna po-

goda, rekordowa liczba wystaw-
ców, niepowtarzalny koncert w
wykonaniu polskich gwiazd i w
finale wspaniały pokaz sztucz-
nych ogni – tak w skrócie można
podsumować Dni Ursynowa
2013. W imprezie, na zaprosze-
nie burmistrza Ursynowa Piotra
Guziała, wzięła udział nawet pre-
zydent Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. Burmistrz dzielni-
cy, jak na gospodarza przystało
chętnie oprowadził gości po tere-
nie wydarzenia i pokazał najcie-
kawsze zakątki Kopy Cwila.

Dni Ursynowa to naj-
ważniejsze wydarzenie
plenerowe organizo-

wane corocznie przez Urząd

Dzielnicy Ursynów. W tym roku
dzielnicowe święto osiągnęło
pełnoletność, bo odbyło się już
po raz osiemnasty, więc wydaje
się, że ze spokojem możemy mó-
wić o tradycji. W ciągu tych lat
przez scenę Dni Ursynowa prze-
winęły się największe gwiazdy
polskiej muzyki rozrywkowej,
występowali między innymi T.
Love, Budka Suflera, Bajm, Va-
rius Manx, Maanam, Lady Pank,
Maryla Rodowicz, Perfect czy
Kombi, a w ubiegłym roku mię-
dzy innymi Doda i Wilki.

Przyznać trzeba, że duża
scena w tym roku była
naprawdę duża, w peł-

nym tego słowa znaczeniu – 21
na 16 metrów to rozmiar, które-
go nie powstydziłyby się najwięk-
sze festiwale muzyczne nie tylko
w Polsce, ale i na świecie. Gospo-
darzami sceny byli Zygmunt
Chajzer oraz Jarek Budnik, jed-
nak co najmniej równie dobrym
showmanem okazał się Piotr Gu-
ział, któremu przypadła w udzia-
le zapowiedź głównego koncer-
tu wieczoru oraz wieńczącego
całość pokazu fajerwerków.

Na scenę kolejno zapra-
szani byli: Marina –
gwiazda nowego po-

kolenia, szczególnie gorąco
przyjmowaną przez młodszych
odbiorców, nasi sąsiedzi z Ursy-

nowa Fisz i Emada, jedna z naj-
popularniejszych polskich woka-
listek rockowych Urszula, a w fi-
nale legendarny już wręcz Kult i
to na ten występ ściągnęło zdecy-
dowanie najwięcej osób. Scena,
tradycyjnie już, zlokalizowana
była w parku im. Romana Ko-
złowskiego w taki sposób, aby ze
zbocza Kopy Cwila utworzyć
swoisty amfiteatr. Gdy około go-
dziny 21 na scenę wszedł Kazik
Staszewski z zespołem, na całym
terenie ciężko było znaleźć jakie-
kolwiek miejsce z widokiem na
scenę – można więc zdecydowa-
nie pokusić się o stwierdzenie,
że tak licznej publiczności jeszcze
na Dniach Ursynowa nie było.

Funkcjonowała również
druga, mniejsza scena,
której gospodarzami by-

li aktorzy Aleksandra Kostka i
Piotr Dzięcielski, którzy niemal
przez cały dzień zapewniali
świetną rozrywkę dla najmłod-
szych gości ursynowskiego świę-
ta. Koncertom towarzyszyły licz-
ne atrakcje, które w tym roku za-
jęły rekordową powierzchnię te-
renu pod Kopą Cwila. W Strefie
Radia Złote Przeboje, pojawiło
się plenerowe studio radiowe, z
którego na żywo nadawane były
relacje z imprezy. Każdy mógł
zobaczyć jak wygląda praca
dziennikarzy radiowych, jak

przeprowadza się wywiady emi-
towane na antenie oraz dowie-
dzieć się tego wszystkiego, czego
nie widać w radio, a faktycznie
się tam dzieje. Ponadto była moż-
liwość wzięcia udziału w specjal-
nych radiowych konkursach.

Na terenie imprezy usta-
wiono także między
innymi stanowisko ku-

linarne, w którym mistrzem ce-
remonii był sam Robert Sowa,
który przygotował wiele smako-
łyków, dla przybyłych gości.

Cały dzień czynny był
także plac zabaw dla
dzieci, zjeżdżalnie,

dmuchańce, pokazy baniek my-
dlanych, malowanie buziek, eu-
robungee, ścianka wspinaczko-
wa, basen z piłeczkami, prezen-
tacje footballu amerykańskiego,
a także wiele innych dodatko-
wych atrakcji.

Zwieńczeniem tegorocz-
nych Dni Ursynowa był
zapierający dech w pier-

siach pokaz sztucznych ogni, któ-
re w tym roku wystrzeliwane by-
ły ze szczytu Kopy Cwila i trzeba
przyznać, że były szalenie efek-
towne. Tegoroczna edycja zawie-
siła poprzeczkę niezwykle wyso-
ko i za rok trzeba będzie się bardzo
postarać, aby było jeszcze lepiej.

L u K
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

SSttooiisskkoo WWiinnddyy WWaarrsszzaawwaa oobblleeggaannee
bbyyłłoo ggłłóówwnniiee pprrzzeezz ddzziieeccii..
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Dzisiaj nie można pozwolić sobie na stagnację

W czasach globalnego kryzysu są dwa
rodzaje firm - rozwijające się i zwijające
się. Spółdzielnię Spożywców MOKPOL z
pewnością można zaliczyć do pierwszej
grupy. Dowodem na to jest m.in. kolejny
duży, nowoczesny supermarket otwarty
ostatnio na Ursynowie. 

Początki firmy sięgają lat 30-tych XX w. kiedy po-
wołano do życia Spółdzielnię Spożywców „Moko-
towianka”. Były to czasy poznawania branży i roz-
wijania skrzydeł. Po latach spółdzielnia na dłuższy
okres przybrała nazwę WSS „Mokotów”. Po trans-
formacji ustrojowej w państwie, w 1990 roku WSS
„Społem” przestała istnieć jako marka i spółdziel-
nia przekształciła się w powszechnie znany i roz-
poznawany dzisiaj MOKPOL. 

Przez dziesięciolecia siedziba spółdzielni mieści-
ła się przy ul. Chocimskiej. W 2008 r. MOKPOL
przeniósł się do nowo wybudowanego obiektu przy
ul. Konstancińskiej 2 na Sadybie, który został zapro-
jektowany na miarę XXI wieku. Biura spółdzielni
mieszczą się na piętrach w klimatyzowanych poko-
jach, na parterze funkcjonuje duży hipermarket ofe-
rujący klientom szeroką gamę towarów - od pie-
czywa, mięsa i wędlin, poprzez garmażerkę, napo-
je, bogaty wybór win oraz innych alkoholi, po wa-
rzywa i artykuły gospodarstwa domowego. Spół-
dzielnia MOKPOL wpisała się na stałe do grona naj-
poważniejszych graczy na stołecznym rynku deta-
licznego handlu artykułami żywnościowymi. MOK-
POL stawia na jakość, towar zamawiany jest wy-
łącznie u sprawdzonych dostawców, cieszących się
renomą w kraju i zagranicą. Np. świetne smakowo
mięso z drobiu dostarczane jest przez firmę z Płoc-
ka znaną z wysokiej jakości oferowanego towaru. 

Prezes zarządu MOKPOL-u Sylwester Cerański
powiada, że największą wartość tej spółdzielni sta-
nowi zespół. Niektórzy z ponad 700. zatrudnionych
pracowników związani są z firmą nawet od kilku-
dziesięciu lat. Prezes uważa, że to właśnie dzięki
pracownikom MOKPOL tak szybko ewoluował.
Bo poza znaczącym udziałem na stołecznym ryn-
ku handlu spółdzielnia jest także bardzo poważ-
nym pracodawcą. Fakt ten dostrzeżono na wyso-
kim szczeblu. W konkursie „Medal Europejski” or-
ganizowanym przez Europejski Komitet Ekono-
miczno - Społeczny, Business Centre Club i Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych MOKOPL otrzy-
mał główną nagrodę. „Medal Europejski” odebrał
prezes Sylwester Cerański podczas gali w dniu 5
czerwca zorganizowanej w biznesowej części Sta-
dionu Narodowego. 

W minioną sobotę MOKPOL zorganizował uro-
czysty festyn z okazji otwarcia na terenie Warsza-
wy 23. już sklepu opatrzonego własnym znakiem
firmowym. Supermarket przy ul. Beli Bartoka 8,
tuż przy stacji metra „Ursynów”, to placówka han-
dlowa godna dzisiejszych czasów. W sobotę sklep
kusił klientów atrakcyjnymi promocjami, mają
one na stałe zagościć w przestronnym klimatyzo-
wanym wnętrzu. Na uroczystym otwarciu poja-
wili się pracownicy, kierownictwo firmy MOKPOL,
lokalni dziennikarze i rzesza dzieciaków spragnio-
nych słodyczy oraz innych fundowanych przez fir-
mę atrakcji. 

******
Była okazja do zadania prezesowi Sylwe-
strowi Cerańskiemu kilku pytań.

BBooggaattaa oopprraawwaa,, jjaakk nnaa oottwwaarrcciiee ddzziieellnniiccoowweeggoo
sskklleeppuu,, ppaanniiee pprreezzeessiiee......

Otwarcie naszego supermarketu to jedna spra-
wa, a niedawny Dzień Dziecka to sprawa druga.
Dzisiejsza uroczystość została zorganizowana
głównie pod kątem dzieci, corocznie urządzamy
pod sklepami MOKPOL-u uroczyste festyny z oka-
zji Dnia Dziecka. Chciałbym, aby ta tradycja była
w następnych latach kontynuowana.

PPrroosszzęę oo kkiillkkaa ssłłóóww oo sskklleeppiiee..
Został on oddany do użytkowania z dużym opóź-

nieniem spowodowanym kwestiami formalno -
prawnymi, na które MOKPOL nie miał wpływu. Po-
zostawało nam cierpliwie czekać na zakończenie
pewnych procedur, ale wreszcie doczekaliśmy się.
Sklep ma ponad 500 m. kw. powierzchni i jest wy-
posażony w sprzęty najlepszej jakości. W ogóle ja-
kość to jeden z naszych priorytetów, stąd bardzo
staranny wybór producentów oraz dostawców to-
warów. Kolejny priorytet to sprawna i uprzejma ob-
sługa. Nie ma u nas miejsca dla pracowników nie
potrafiących uszanować klienta. Wielokrotnie po-
wtarzałem przy różnych okazjach i powtórzę to dzi-
siaj jeszcze raz: siłą MOKPOLU jest sprawny zespół.
Mamy wielu pracowników z kilkunastoletnim, a
nawet kilkudziesięcioletnim stażem pracy w naszej
firmie. Znakomicie funkcjonujący mechanizm na-
kręcany jest przez oddanych MOKPOLOWI człon-
ków Rady Nadzorczej oraz poszczególnych komi-
sji. Bez gigantycznego wysiłku tych osób progres,
który systematycznie notujemy, nie byłby możliwy.

KKoonnkkuurreennccjjaa jjeesstt wwsszzeecchhoobbeeccnnaa ii ccoorraazz ssiillnniieejj-
sszzaa.. CCzzyymm cchhcceecciiee ppaańńssttwwoo zzwwaabbiićć kklliieennttóóww ddoo nnoo-
wwoo oottwwaarrtteeggoo sskklleeppuu??

Częściowej odpowiedzi udzieliłem przed chwi-
lą - jakość oferowanego towaru i sprawna, uprzej-
ma obsługa. Poza tym pokaźna gama towarów
w promocji...

NNaa pprrzzyykkłłaadd nnaapprraawwddęę ssmmaacczznnee ppąącczzkkii ppoo 6600
ggrroosszzyy?? SSkkąądd ttaakk nniisskkaa cceennaa??

Choćby pączki, ale oczywiście nie tylko. Zapew-
niam, że promocje w MOKPOLU to nie wypisy-
wane na papierze deklaracje cenowe, za którymi
niewiele stoi. Jeśli już decydujemy się na promo-
cję, to oferujemy w jej ramach pełnowartościowy
towar w bardzo umiarkowanej cenie. Co do pącz-
ków, to w każdy piątek, w każdym z naszych skle-
pów można kupić pączka za 60 groszy. Skąd tak ni-
ska cena? Sami skalkulowaliśmy koszty po zaku-
pieniu własnej piekarni i wyszło nam, że 60 groszy
w zupełności pokrywa koszt produkcji jednego
pączka. Z lukrem na wierzchu i owocowym nadzie-
niem w środku.

RRoozzwwóójj MMOOKKPPOOLL-uu ttoo kkoolleejjnnee sskklleeppyy.. JJaakkiiee ssąą
nnaajjbblliiżżsszzee ppllaannyy ssppóółłddzziieellnnii nnaa ttyymm oobbsszzaarrzzee??

Chcemy mocniej wejść na teren prawobrzeżnej
Warszawy, wkrótce uruchomimy duży sklep przy
ul. Targowej na Pradze i będziemy rozglądać się za
kolejnym. Dzisiaj w handlu nie można pozwolić so-
bie na stagnację, ponieważ konkurencja na rynku
jest coraz silniejsza. 

ZZaakkoońńcczzęę rroozzmmoowwęę zzłłoożżeenniieemm nnaa ppaańńsskkiiee rręęccee
ggrraattuullaaccjjii zzaa kkoolleejjnnee pprreessttiiżżoowwee wwyyrróóżżnniieenniiee nnaaddaa-
nnee ssppóółłddzziieellnnii MMOOKKPPOOLL,, aa mmiiaannoowwiicciiee „„MMeeddaall
EEuurrooppeejjsskkii””..

Dedykuję tę nagrodę wszystkim bez wyjątku
pracownikom naszej firmy. 

DDzziięękkuujjąącc zzaa rroozzmmoowwęę żżyycczzęę ddaallsszzeeggoo rroozzwwoojjuu
ffiirrmmyy.. R o z m a w i a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

SSppóółłddzziieellnniiaa SSppoożżyywwccóóww MMOOKKPPOOLL
uull.. KKoonnssttaanncciińńsskkaa 22,, tteell.. 2222 555500 - 5577 - 0000

ZZaarrzząądd::
Sylwester Cerański – Prezes
Elżbieta Różycka - Członek Zarządu, Dyrek-

tor d/s Finansowych
PPrreezzyyddiiuumm RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj:: 
1. Bożena Czerwińska-Żejmo (Przewodni-

cząca)
2. Zofia Sułek-Borzyszkowska (Z-ca Prze-

wodniczącej)
3. Barbara Micińska-Wiencek (Sekretarz)
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Wchodzę na grząski dla mnie grunt. Na pole naczelnego. Tworzący tę
wyjątkową gazetę Maciej Petruczenko, to najpierw człowiek spor-
tu. Tego najwybitniejszego sportu, który jest częścią ekspresji Pol-

ski. Dlatego kiedy zdarza mu się pisać nie tylko o sporcie, za rzadko niestety,
to czytać go należy uważnie. Ja przynajmniej tak Go czytam. I nie tracę na tym.
W sporcie Petruczenko jest na tzw. pudle. Od lat związany z Przeglądem Sportowym, ale też (mam
nadzieję, że nie zabije mnie za odsłonięcie prywatności) – osobiście ze sportem najwyższej mia-
ry. Jego żona była wybitną lekkoatletką (zawsze miałem problem z tym atletyzmem, specjalnie
wobec pięknych z urody i charakteru kobiet). Skromni oboje tak, że nikt prawie nie wie.

Na co dzień Petruczenko łagodny. Hamuje się. To największa wada jego charakteru. Lepszy
jest, kiedy się wkurza. Ale on wciąż woli aspirować do świętości. Zabronić mu nie możemy. Wol-
ność. Ale szkoda. Świętość niepewna, jak idzie o oficjalne sprawy, a wyjątkowość Macieja cen-
na. Obok Szpakowskiego, Szaranowicza, Pacewicza – proszę o wybaczenie wymienionych, je-
śli nie w smak im, że wymieniam – to Wasz, PASSY redaktor, najwybitniejszy. I może jeszcze mój
przyjaciel z dzieciństwa, ściślej brat mego przyjaciela, niestety odeszłego miesiąc temu, Stefan
Szczepłek.

Gubi Macieja Petruczenkę skromność. Nie jest w skromności wyjątkowy. Znam kilku świet-
nych dziennikarzy, których nie ma tam, gdzie powinni być. Robert Walenciak. Jego nawet Hi-
tler nie wyleczyłby z lewicowości. A on ciągle, z determinacją muła i błyskotliwością Koperni-
ka próbuje. Czesław Lang. Nie wiem, gdzie politycznie jest. Najbliżej pewnie PSL. Nie pytałem.
Lang to Lang. Żeby wszyscy tacy byli. Żeby takim był ten i ów lider swojej partii. Dalej – Kazi-
mierz Kutz. Bartłomiej Sienkiewicz, obecny minister spraw wewnętrznych. Janusz Steinhoff.
Jerzy Markowski. Nie jarzycie – wejdźcie w Google. Każdego odnajdziecie. Jeden z prawa in-
ny z lewa. Nie o to chodzi.

Mój doraźny dzisiaj kłopot, to Boniek. Dla mnie najwybitniejszy. Jedyny na świecie, w chore-
ografii boiska taki piłkarz. Nikt tak nie biegał. Nieczęsto, bo co jak co, ale równym piłkarzem aku-
rat Boniek nie był. Ale kiedy tak grał, jak wspominam, nikt na świecie poza nim na boisku nie ist-

niał. I na dodatek rudzielec. Niesforny. Z
lokiem włosów zawsze nie tam, gdzie po-
winny być i pałąkowatymi nogami piłka-
rza. Jak Geremek, który w piłkę nie grał, a
też był wyjątkowy. 

Boniek mówi współcześnie, kilka dni te-
mu: „Co mówilibyśmy o nim i jego drużynie (Fornalik i Polska z Mołdawią) przy wyniku 4:0?” I po-
tem już tylko pieprzy. Jak, za przeproszeniem, poseł Suski o genetycznych patriotach. Nie było w
tym meczu 4:0. Nie ma co mówić więc o 4:0. Tam nikt, w tym meczu, nie grał tak, jak Pan grał. Chcia-
ny przez trenera, czy niechciany. Zresztą, kiedy niechciany – lepszy. Tak to pamiętam. Ja, raczej pił-
ką się nie zajmujący. Ale jednak z pamięcią, a nie kalafiorem pod czaszką.

Poza piłką są inne sprawy. Szczęśliwe są narody, jak: Francuzi, Hiszpanie, Holendrzy, Niemcy,
dla których to, w chwilach tryumfu, jest misterium. Mniej szczęśliwe takie, jak Grecy czy Polacy, dla
których to raczej terapia.

Mam więc - kłopot z Bońkiem, którego jak nikogo na boisku nie ceniłem, gdy mówi tak, jakby funk-
cja prezesa zatarła jego ambicje z czasu miasta nad Brdą, jakby nie pamiętał swych lat szczęśliwych,
jakby bronił posady – jest mi przykro. Na Boga – nie ON! 

Ale to na szczęście jest do naprawienia. Od niego zależy, czy ten niesforny i wielki rudzielec, On,
najpierw z Polski potem z Piemontu, pozostanie na szczycie.

Mam kłopot z Bońkiem. Najwybitniejszy dla mnie z polskich piłkarzy. Gdziekolwiek grał, widać
było jego indywidualność. Rudy. Że rudy? Świetnie, że rudy. Widać go było. Jak Olechowskiego –
wieżę w polityce. Samodzielny. Indywidualny. Jednostkowy. Niepowtarzalny.

Grał nierówno. Ale, kiedy grał na swoim topie, był najwybitniejszy. Jak żaden inny Polak w pił-
ce. Może nie miał takiej miłości kibiców jak Deyna, nie był tak stabilny jak Oślizło, tak wybitnie star-
tujący i wybitnie skuteczny jak Lubański. Ale miał indywidualność przewyższającą wszystko poza
Kozakiewiczem w Moskwie. Oni dwaj pozostają w pamięci sportu XX wieku jako najlepiej promu-
jący nasza polskość sportowcy tamtego czasu. Poprzez swoją indywidualność i dzięki sile charak-
teru pozwalającej przekroczyć granice ludowego oportunizmu.

Dał Boniek Gazecie wywiad. I gadał od rzeczy. Mówi, że remis w Kiszyniowie „nie jest zadowa-
lający”. Przykre. Nie trzeba Pańskiego stwierdzenia. Nie ten komunikat. 

Lepiej nie gadać, że teraz umysł Bońka zaprzątnięty jest drugą ligą. Gdzie teraz Boniek siedzi, a
proszę nie gadać, że w drugiej lidze i w jej reformie, że tak ściemnia. 

On, w moich oczach, jest większy ponad tę swoją współczesną ściemę. Jest jednym z najwięk-
szych. Jak Olbrychski w teatrze, Wałęsa w świecie (jeśli sam w końcu nie zagryzie swojej legen-
dy), jak Kuroń w sercach tych Polaków, którzy pamiętają to i owo. Tam jest miejsce dla Bońka. Na
tyle młody, że może skorygować głupstwa, jakie gadał Gazecie. Lubię Go tak, jak Agnieszkę Ra-
dwańską (skądinąd zdaje się bardzo prawicową), Władysława Kozakiewicza, wspomnianego
Czesława Langa, Ryszarda Szurkowskiego, Krzysztofa Hołowczyca, Wojciecha Zabłockiego, Józe-
fa Szmidta, Zdzisława Krzyszkowiaka, wszystkich wielkich polskich bokserów z lat 50. i 60. Z prze-
wodzącym im papą Stammem. Proszę mówić więc do rzeczy! Panie Zbyszku! Albo nie mówić nic.
Milczenie jest też mową.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

O cnocie milczenia

„Mam kłopot z Bońkiem.
Gdziekolwiek grał, widać
było jego indywidualność”

�MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � 

W dzisiejszym wydaniu felietonu powró-
cę do wątków historycznych. Co jakiś
czas pragnę przypomnieć czytelnikom
MOTO-PASSY ciekawe fakty z „narodzin
i życia” oraz zasługi znanych i uzna-
nych marek. Dzięki wynikom sprzedaży
i zajmowaniem pierwszych miejsc w
rankingach naszego kraju, coraz więk-
sze wrażenia robi na mnie marka Ško-
da. I dziś właśnie o niej. Zapraszam…

Jak to zwykle bywało w świecie motoryzacji,
wszystko zaczęło się w końcu XIX wieku. W
przypadku Škody, wszystko zaczęło się na tere-
nie dzisiejszych Czech.

W 1894 roku pewien sprzedawca książek z
Mlada Boleslav, Vaclav Klement wraz ze swo-
im imiennikiem Vaclavem Laurinem, mecha-
nikiem z pobliskiego Turnova, założyli wspól-
ny zakład. Obu panów, jak to zwykle bywa w
takich sytuacjach połączył przypadek i… ro-
wer. Klement nabył w 1895 roku niemiecki
bicykl, którego niska jakość sprawiła, że zapro-
jektował własną konstrukcję, o wiele lepszą i
trwalszą. Zaś niezwykle zdolny mechanik Lau-
rin z wielką chęcią przyjął do swej firmy pro-
dukującej i sprzedającej rowery człowieka,
który znał się na handlu – i umiał mu zaimpo-

nować zmysłem technicznym. W rok po tym
wydarzeniu, produkowali już wspólnie rowe-
ry, sprzedawane pod marką „Slavia”. W roku
1899 ruszyła również produkcja motocykli,
która trwała do roku 1912.

Prototypowa „motocykleta” z 1898 roku by-
ła pierwszym nowoczesnym motocyklem w Eu-
ropie. Firma od samego początku odnosiła rów-
nież spore sukcesy w sporcie. 

W roku 1901 motocykl marki Laurin&Kle-
ment prowadzony przez Narcisa Podsednicka
wystartował w potwornie trudnym, jak na tam-
te czasy, wyścigu szosowym Paryż-Berlin. Pod-
sedniczek wygrał wyścig z tak ogromną prze-
wagą, że został… zdyskwalifikowany! Sędzio-
wie nie uwierzyli faktom. Uznali zwycięstwo w
takim stylu za niemożliwe bez jakiegoś oszu-
stwa. Jak się potem okazało, żadnego oszu-
stwa nie było. Za wyśmienitym rezultatem sta-
ła perfekcyjna jakościowo i nie ulegająca awa-
riom konstrukcja.

Już w roku 1901 rozpoczęto przygotowywa-
nie prototypu samochodu. Pierwszym, wy-
twarzanym „seryjnie” modelem firmy Lau-
rin&Klement był model „Voiturette” typ A z
dwumiejscowym nadwoziem oraz silnikiem
o mocy 7 KM. Pojazd rozwijał prędkość ok.
40 km/h. W tamtych czasach fabryka L&K za-
trudniała ok. 500 osób. W swoich początkach
miała w ofercie nawet 22 osobowe autobusy
miejskie, które „pracowały” m.in. w Pradze.W
początkach XX w. również samochody ze
znaczkiem L&K odnosiły częste sukcesy spor-
towe. Zwiększała się też gama oferowanych w
sprzedaży modeli. W roku 1912, fabryka była
największą produkującą samochody w Euro-
pie środkowej. Okres I wojny światowej upły-
nął na produkcji wojskowej. W roku 1925 fa-
bryka Laurin&Klement połączyła się z zakła-
dami Škody mieszczącymi się w Pilźnie. Fabry-
ka w Pilźnie, produkowała ówcześnie samo-
chody parowe na licencji angielskiej oraz luk-

susowe samochody osobowe „Hispano-Suiza”
na licencji francuskiej.

Historia kombinatu przemysłowego Škoda
sięga roku 1859 – wówczas zakłady zaczął bu-
dować hrabia Waldstein. W roku 1869 zakłady
odkupił od hrabiego, ich ostatni dyrektor, inży-
nier Emil Škoda. W początkach swojej działalno-
ści zakłady w Pilźnie produkowały lokomotywy,
obrabiarki, urządzenia energetyczne i nawet
reaktory atomowe.

W pierwszych latach wspólnej produkcji, od
roku 1925, samochody otrzymywały znaczek
Škoda obok napisu Laurin&Klement, umiesz-
czanego na chodnicy do roku 1928. Po fuzji
produkcję samochodów ciężarowych i auto-
busów przeniesiono do Pilzna, a w latach 1925-
1930 zakłady w Mlada Boleslav gruntowanie
rozbudowano dla potrzeb produkcji samocho-
dów osobowych. 

Škoda uznawana jest za jednego z czterech
najstarszych producentów samochodów na
świecie i już od samego początku jej produkty
uznawane były za elitę pod względem rozwią-
zań technicznych.

Przed II wojną światową Škoda odnosiła ko-
lejne sukcesy sportowe, m.in. w Rajdzie Monte
Carlo.

W roku 1934 ruszyła produkcja nowego
modelu samochodu osobowego pod nazwą
„Popular”. Jego produkcja trwała aż do wybu-
chu II wojny światowej. W ostatnim dniu woj-
ny, Niemcy opuszczający miasto zbombardo-
wali zakłady, ale już w tym samym roku wzno-
wiono produkcję. Po wojnie na bazie modelu
„Popular” uruchomiono produkcję kilku in-
nych modeli.

W latach 50-tych XX w. zakłady Škoda produ-
kowały również samochody marki Tatra, osobo-
we i małe terenowe. 

Rozbudowany po raz kolejny w roku 1964
zakład przystąpił do produkcji zupełnie nowe-
go samochodu z samonośnym nadwoziem i sil-
nikiem umieszczonym z tyłu – modelu 1000
MB, który dał początek całej rodzinie pojazdów
o tej koncepcji konstrukcyjnej. 

Przez długie lata zakłady przygotowywały
się do rozpoczęcia produkcji nowocześniejszych
samochodów. Pojazd taki ukazał się dopiero w
roku 1988, była nim Škoda Favorit z przednim
układem napędowym. Model ten był też bardzo
popularny w naszym kraju.

W roku 1991 zakłady Škody przestały cieszyć
się samodzielnością, zostały przejęte przez nie-
miecki koncern Volkswagena. W tym okresie
fabryki zostały dofinansowane i gruntownie
unowocześnione. Podjęto produkcję nowych
modeli osobowych, znacząco zunifikowanych
z niemieckimi modelami VW. Wygląda na to,
iż działalność pod skrzydłami większego bra-
ta, giganta światowego rynku motoryzacyjne-
go, również czeskiej marce wychodzi na dobre
i oby tak dalej…

M O T O W O J
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Historia motoryzacji – Škoda

W ramach tegorocznego
Mokotów Folk Festival,
posłuchamy muzyki afry-
kańskiej. 13 czerwca o
godz. 19:30 na scenie w
Kochanowskim ul. Wik-
torska 99 wystąpi Roots of
Africa: Strefa Rytmu. W je-
siennej odsłonie festiwalu
także muzyka góralska,
ukraińska, białoruska, fa-
do, grecka oraz arie wło-
skie...

Grupa Perkusyjna Strefa ryt-
mu wykonuje niezwykle ener-
getyczną muzykę perkusyjną,
opartą na tradycji bębnów z
Afryki Zachodniej. Dźwiękom
perkusyjnym towarzyszy pory-
wający taniec i zachodnioafry-
kańskie melodie. Instrumenta-
rium zespołu to: bębny djembe,
dundun, tambour’y oraz bala-
fon. Muzycy i tancerze pocho-
dzą z Polski i Gwinei - kolebki
djembe. Koncerty Strefy Rytmu
to niezwykłe spektakle wizual-
no-muzyczne, który przenoszą
widzów prosto do pulsującego

rytmem serca Czarnego Lądu.
Artyści tworzący grupę to mu-
zycy, od lat zajmujący się sztuką
Afryki Zachodniej. Na co dzień,
skupieni są wokół szkoły gry na
bębnach Strefa Rytmu. Można
ich spotkać w Centrum Kultur
Świata, gdzie uczą gry na bęb-
nach djembe i dundun oraz tań-
ca afrykańskiego.

Skład zespołu: Andy Camara
(Gwinea), Kuba Pogorzelski,
Wiola Wojciechowska, Asia So-
bura, Olek Ulasiuk. 

Kolejne koncerty w ramach
cyklu odbędą się 19 września,
10 i 24 października, 7, 21 listo-
pada i 12 grudnia. 

Wstęp wolny!
M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Mokotów Folk Festival 2013
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K iedy podeszli do mnie na ulicy - podpisałem. Nie, żebym był specjalnym
fanem Piotra Guziała; podpisałem, ponieważ od dawna twierdzę, iż
Hanna Gronkiewicz - Waltz nie sprawdza się jako prezydent stolicy pań-

stwa. Pieczołowicie przechowuję wydany na kredowym papierze biuletyn wybor-
czy o nazwie „Mapa. Warszawa moich marzeń 2006-20014. Hanna Gronkiewicz
- Waltz” opatrzony fotografią wyglądającej na 35-40 lat wiceszefowej Platformy Obywatelskiej. Po-
trzeba sporo czasu i miejsca w gazecie, aby dokonać rzetelnej analizy tak obszernego dokumentu.
Na razie odniosę się więc do niego skrótowo - z wielu marzeń HGW snutych przez nią w 2006 r. zi-
ściło się ledwie kilka. Na mapie inwestycji HGW obiecywała m.in. budowę 5. nowych mostów, 16.
parkingów podziemnych, drugiej linii metra dochodzącej do Tarchomina, odbudowę Pałacu Saskie-
go, zabudowę pl. Defilad oraz urządzenie 150 km ścieżek rowerowych. 

Okazało się, że kampanie wyborcze przyszłej pani prezydent to był wyłącznie piar. Najlepszym tego
przykładem jest historia budowy na Ursynowie Szpitala Południowego zakończona kompromitującą po-
rażką. Do dzisiaj, a minęło już siedem lat od złożenia publicznej deklaracji, nie wiadomo nawet gdzie
miałaby powstać tak bardzo oczekiwana przez mieszkańców południowej Warszawy lecznica. Podob-
nych przykładów jest bez liku. HGW obiecywała m.in. tkwiącym w korkach mieszkańcom Białołęki, jak
również przeniesionym na Marywilską kupcom ze Stadionu Dziesięciolecia, nową dwupasmową arte-
rię. W 2011 r. wycięto z budżetu 11,7 mln zł przeznaczonych na realizację tej inwestycji, a przy okazji
również 26,5 mln na przebudowę zapchanej i pozbawionej poboczy ul. Łodygowej, łączącej Targówek
z Ząbkami. Gruszkami na wierzbie okazały się także obiecanki przebudowy ronda Wiatraczna oraz wy-
budowania drogowego połączenia przez tory PKP z Rembertowem i Targówkiem. 

Bardzo sprawnie szło natomiast HGW i jej ekipie łupienie warszawiaków. To, że prezydent sto-
licy nie ma żadnej innej wizji pozyskiwania środków do budżetu poza zaglądaniem do kieszeni miesz-
kańców można było przewidzieć. W oficjalnym dokumencie Urzędu m.st. Warszawy „Założenia do
budżetu miasta na rok 2012”, w punkcie 2 stoi bowiem jak byk: „Zwiększenie dochodów z podat-
ków lokalnych w ramach stawek maksymalnych”. Najważniejsze jest to ostatnie słowo, które ozna-

cza: „łupić warszawiaków po-
datkami do granic określo-
nych w ustawie”. Taka polity-
ka to m.in. drastyczne pod-
wyżki opłat z tytułu użytko-
wania wieczystego gruntów

oraz podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, co najbardziej rozjuszyło mieszkańców miasta. 
Tłumaczono obłudnie, że podwyżki będą służyć poprawie komfortu podróżowania. Tłok w au-

tobusach i tramwajach miał zmaleć dzięki zwiększeniu częstotliwości kursowania pojazdów. Jaka
jest rzeczywistość każdy wie. Nie dość, że wzrosły ceny biletów, to dokonano poważnych cięć w kur-
sowaniu autobusów, tramwajów i metra oraz zlikwidowano wiele linii. Zapowiadana jest kolejna
podwyżka cen biletów, którą miasto chce wdrożyć w życie od 1 stycznia 2014 r. Mieszkańcom bę-
dzie ciężej, ale nie urzędnikom stołecznego magistratu, którzy w ub.r. przytulili niemal 43 miliony
złotych nagród. Pytanie tylko, za co? Być może HGW zostanie odwołana w referendum i zniknie z
naszego życia, czego osobiście jej życzę. Należy się jej to nie tylko z powodów jak wyżej, ale przede
wszystkim za sprzedaż SPEC, kury znoszącej złote jajka i oddanie losu mieszkańców Warszawy w
ręce zagranicznego biznesu, jak również za szastanie publicznymi pieniędzmi (przekazanie prywat-
nej spółce lekką rączką prawie pół miliarda złotych(!) na modernizację stadionu „Legii”). Dzisiaj
wychodzi nam to bokiem i trzeba dokonywać cięć w inwestycjach oraz - co jest wielkim wstydem
dla władzy - także w oświacie (likwidacja szkół, brak pieniędzy na budowę publicznych przedszko-
li, redukcja personelu albo wręcz likwidowanie szkolnych stołówek). 

Ostatnio HGW zbiera w mediach coraz cięższe cięgi - w pełni zasłużone. A to Krajowa Izba Od-
woławcza uwzględniła zarzuty firm zajmujących się wywozem odpadów, które argumentowały, że
stołeczny przetarg „śmieciowy” jest ustawiony pod miejską spółkę, co wzbudza podejrzenia o ko-
rupcję; a to pani prezydent nie chciała zapłacić 5 zł za wejście na teren ogrodów w Pałacu Wilanow-
skim, co jest oznaką niebywałej wprost pychy tej kobiety, zaś kilka dni temu mamusia naszego mia-
sta skompromitowała się po raz kolejny, twierdząc w mediach po zatopieniu Trasy AK, że „zamiast
utyskiwać, powinniśmy się raczej przyzwyczaić do anomalii pogodowych”. Za sam tylko ten ostat-
ni wybryk, świadczący o kompletnym braku szacunku Gronkiewicz - Waltz dla warszawiaków, po-
winna ona zostać pozbawiona stanowiska. O wyrzuceniu w błoto kolejnych dużych pieniędzy (900
tys. zł), które poszły na wdrażanie ustawy „śmieciowej”, nie wspomnę. 

Co stanie się, jeśli dojdzie do referendum, okaże się ono skuteczne i prezydent Warszawy zosta-
nie odwołana? Premier wprowadzi komisarza, który ustawowo może administrować miastem
przez okres nawet dwóch lat. Mało prawdopodobne jest zatem, że nowe wybory rozpisane zosta-
łyby przed jesienią 2014 r., kiedy z mocy prawa zakończy się obecna kadencja samorządu. I dobrze,
dzisiaj należy oglądać każdą złotówkę. Zresztą, termin komisarz nie kojarzy się warszawiakom źle,
wszak komisarzem był Stefan Starzyński powszechnie uznany za najlepszego włodarza miasta w
jego długiej historii. 
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Zapewne pamiętacie Państwo z lekcji fizyki, co to jest pryzmat. Jedynie z
obowiązku powiem, że widzieć coś przez pryzmat można lepiej lub go-
rzej, ale zawsze inaczej niż gołym okiem. Krzywe zwierciadło stworzo-

no zaś prawdopodobnie, byśmy mogli się pośmiać widząc w nim karykaturalnie
zdeformowaną postać przed nim stojącą.

Dziękuję wszystkim Czytelnikom za wyrażone w telefonach i mailach pochwały za felieton na te-
mat Grupy Bilderberg i naszej rzeczywistości. Chciałem uznać sprawę za zamkniętą, bo wiadome
było, że żaden z „obiektywnych” dzienników nie napisze porządnego tekstu o tym wydarzeniu, ale
mi się nie udało. Wyborcza.pl nawet nie odnotowała obecności pana?, ministra?, wicepremiera? RP
Rostowskiego, a wprost.pl powołuje się na Wyborczą (dobre?). Witryna Polskatimes.pl jest, moim
zdaniem, jedynym wiarygodnym, polskojęzycznym źródłem informacji na ten temat. Skoro „nasi”
dziennikarze nie potrafią zdobyć żadnych informacji o spotkaniu w Watford, to w wolnej chwili słu-
żę linkami do The Washington Post i The Guardian, The Telegraph i mnóstwa innych. 

Jeśli natomiast wymyślą, że jednak warto zapytać pana (ufam, że był tam prywatną osobą) Ro-
stowskiego, to niech nie uczą się od BBC i Andrew Neila, (http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-
22800764) próbującego sprowadzić rozmowę z Tonym Goslingiem na tory ironii i śmieszności, po-
kazania go w krzywym zwierciadle prymitywnej kpiny i nieudolnego żartu. Pamiętajcie, że jeśli Wy
widzicie kogoś w zwierciadle, to i on was w nim widzi! Ośmieszając jego, sami się ośmieszacie. 

Nawiasem mówiąc, BBC jest przykładem, jak można ze stacji telewizyjnej, stanowiącej swego cza-
su wzorzec obiektywizmu i dziennikarskiej rzetelności, zejść na psy. Kenneth Clarke – minister w
rządach Thatcher, Majora, Camerona – zapytany w Izbie Gmin o spotkanie w Watford oświadczył,
że Organizacja Bilderberg istnieje po to, by organizować raz do roku spotkania (w domyśle Grupy
Bilderberg) w różnych krajach. Rzecznik Camerona wypowiedział się o udziale premiera UK: „To
jest prywatne spotkanie. Premier został zaproszony jako tutejszy szef rządu”. Nawet krzywe zwier-
ciadło by się naprostowało.

I na tym felieton bym zakończył, gdyby nie kolejny przejaw braku transparentności, gdyby nie „dro-
biazg” ukazujący niewinne działania różnych niejawnych organizacji, stowarzyszeń, klubów...
Gdyby nie PRISM (z ang. pryzmat). Nasi fachowcy od mediów mają problem, bo w polskiej Wiki-

pedii nie ma jeszcze tego hasła. Jak tu
coś napisać? Trzeba znowu oprzeć
sie na jednym artykule i go powielić,
I to jest dziennikarstwo!

Wróćmy do przejrzystości. Były pra-
cownik Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (ang. NSA) Edward Snowden ujawnił dokument, z któ-
rego jasno wynika, że od jakichś siedmiu lat Amerykanie w tajemnicy przed całym światem inwi-
gilują Internet na masową skalę. Dzieje się to przy wykorzystaniu informacji posiadanych takie ko-
losy, jak Facebook, Microsoft, Google, Apple, Yahoo, YouTube, Skype i AOL. W jaki sposób zdoby-
wane są informacje, jeszcze nie wiemy. Przykładowo, Facebook i Google stanowczo zaprzeczają oskar-
żeniom o przekazywanie danych o swoich użytkownikach. Jednak nie w tym rzecz. 

Barack Obama oficjalnie przyznał, że taki program istnieje. W moim rozumieniu jest to niezbity
dowód na podejmowanie zakulisowych, niezgodnych z obowiązującym prawem działań przez
służby specjalne. I teraz te służby oskarżają Edwarda Snowdena o bezprawne działanie i żądają je-
go ukarania. Podobnie było w przypadku Bradleya Manninga, który zdobył i przekazał WikiLeaks
informacje zawarte w depeszach ambasad – głównie amerykańskich. Na wcześniejsze doniesienia
WikiLeaks z Iraku i Afganistanu machano ręką. Wtedy Julian Assange założyciel witryny, to był dzi-
wak, oszołom, a po publikacji depesz stał się „Most Wanted” i to chyba Number One”. Jak w krzy-
wym zwierciadle.

Słyszeliśmy już o przedsięwzięciu Echelon – systemie posiadającym bazę techniczną do podsłu-
chu np. telefonów komórkowych. System, którego nie było, mimo iż był, miał służyć bezpieczeń-
stwu, a był wykorzystywany do szpiegostwa przemysłowego. Teraz należałoby do tego dodać Pry-
zmat – służący do „podsłuchu” i „podglądu” Internetu.

O co ta afera, przecież ja nie mam nic do ukrycia! – powie niejeden. To zróbmy tak – w kolejnym
felietonie opublikuję imię i nazwisko, numery telefonów, adresy e-mail, adresy odwiedzanych wi-
tryn, nick i dokładny adres zamieszkania osoby, której to nie przeszkadza. Dla wszystkich nie ma-
jących nic do ukrycia, zapewne nie będzie przeszkodą dołączenie, ze względów prawnych, potwier-
dzoną notarialnie zgodę na publikację tych danych w mediach. Śmiałkom z góry dziękuję.

A tym, których ten felieton przestraszył proponuję wyszukiwarkę StartPage.com zamiast Google.
Ale o tym już innym razem. Dziś warto na tę stronę zajrzeć, aby przeczytać oświadczenie Roberta
E.G. Beensa, szefa StartPage i Ixquick. Naszym mainstreamowym mediom nie polecam, bo jak cze-
goś nie ma w Google lub nie jest po polsku, to nie istnieje. Nieprawdaż?

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Przez pryzmat krzywego zwierciadła

„Pamiętajcie, że jeśli Wy 
widzicie kogoś w zwierciadle, 
to i  on was w nim widzi!”

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jestem za, a nawet bardzo za

„Twierdzę, iż Hanna Gronkiewicz -
Waltz nie sprawdza się jako 
prezydent stolicy”

Piórem Derkacza

MMiicchhaałł NNaajjss
uucczzeeńń SSzzkkoołłyy PPooddssttaawwoowweejj nnrr 334400 iimm.. pprrooff.. BBoogguussłłaawwaa MMoollsskkiieeggoo

Szczerość dzieci jest zaskakująca i co tu dużo ukrywać, nie pozbawiona obiektywizmu. Do tej
pory myślałem, że największym sympatykiem moich cotygodniowych felietonów i rysunków jest
wyrośnięty Jacek. Nic z tych rzeczy. 1 czerwca w czasie spotkania towarzyskiego podszedł do
mnie młody chłopiec i zapytał, czy nazywam się Jerzy Derkacz. Kiedy potwierdziłem, przedsta-
wił się jako Michał Najs, dodając, że zbiera moje felietony i rysunki. Ponieważ jest jednym z naj-
lepszych uczniów w szkole, jest mi jeszcze bardziej miło. Pragnę tą drogą pozdrowić wszystkich
moich najmłodszych czytelników, a szczególnie partnera deblowego Maćka. Przy okazji pozdra-
wiam i tych trochę starszych z wyrośniętym Jackiem na czele.

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

Piaseczno docenia sport

PPrrzzeedd rroozzppoocczzęęcciieemm oossttaattnniieejj sseessjjii RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj ww PPiiaasseecczznniiee wwłłaaddzzee mmiiaassttaa ii ggmmiinnyy uuhhoonnoorroowwaałłyy
wwyyrróóżżnniiaajjąąccyycchh ssiięę pprrzzeeddssttaawwiicciieellii ssppoorrttuu.. OOkkoolliicczznnoośścciioowwee nnaaggrrooddyy ooddeebbrraallii bbaaddmmiinnttoonnoowwyy
wwiicceemmiissttrrzz PPoollsskkii ww nniiżżsszzeejj kkaatteeggoorriiii mmłłooddzziikkóóww MMiicchhaałł MMaattyyssiiaakk ((HHuubbeerrttuuss ZZaalleessiiee GGóórrnnee)) oorraazz
sspprraawwccyy nnaajjwwiięękksszzeejj nniieessppooddzziiaannkkii,, mmaałłżżeeńńsskkaa ppaarraa MMoonniikkaa ii BBaarrttoosszz SSooććkkoowwiiee ((rróówwnniieeżż mmiieesszzkkaańńccyy
ZZaalleessiiaa GGóórrnneeggoo)),, kkttóórrzzyy ppoowwttóórrzzyyllii sswwóójj ppooddwwóójjnnyy ttrriiuummff zz 22000088 rrookkuu,, zzddoobbyywwaajjąącc iinnddyywwiidduuaallnnee
ttyyttuułłyy mmiissttrrzzóóww kkrraajjuu ww sszzaacchhaacchh,, zzaa ccoo zzoossttaallii nnaaggrrooddzzeennii nnaa sseessjjii ppiięękknnyymm ttaabblleetteemm.. 
DDeekkoorruujjąącc ppaarręę zznnaakkoommiittyycchh sszzaacchhiissttóóww,, bbuurrmmiissttrrzz ZZddzziissłłaaww LLiiss ppooddkkrreeśślliiłł nniiee ttyyllkkoo iicchh cczzyyssttoo
ssppoorrttoowwee zzaassłłuuggii,, lleecczz ttaakkżżee bbeezziinntteerreessoowwnnyy uuddzziiaałł ww sszzkkoolleenniiuu sszzaacchhoowweeggoo nnaarryybbkkuu ww ZZaalleessiiuu
GGóórrnnyymm.. m p
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Gonitwę o nagrodę Widzo-
wa wygrał w znakomitym
stylu ogier Camerun, Koń
Roku 2012, potwierdzając
tym samym swoją domi-
nację na Służewcu. Słaby
występ Cameruna w majo-
wej nagrodzie Golejewka
okazał się klasycznym wy-
padkiem przy pracy.

Trenowany przez Mar-
ka Nowakowskiego i
dosiadany przez dżo-

keja Piotra Piątkowskiego ogier
galopował w dystansie w czo-
łówce wyścigu i w połowie pro-
stej zdecydował się odjechać od
rywali, co udało mu się bez spe-
cjalnego trudu. Za plecami sto-
jącego w strzemionach Piąt-
kowskiego trwała walka o kolej-
ne miejsca na podium, które
wywalczyły ogiery Young Boy i
Lucky Peter. Niespodzianką by-
ło czwarte miejsce nieliczonego
Daredevil, który został przepro-
wadzony z wielkim wyczuciem
tempa przez cieszącego się
wśród służewieckich graczy du-
żą estymą, czeskiego interna-
cjonała Tomasa Lukaska. Wła-
ścicielami Cameruna są Elżbie-
ta i Zygmunt Sobolewscy. W so-
botnim Memoriale Jerzego Jed-
naszewskiego (2200 m) zmie-
rzyło się sześć ogierów, wszyst-
kie zgłoszone są do lipcowej go-
nitwy Derby.   Wygrał trenowa-
ny przez Wojciecha Olkowskie-
go irlandzkiej hodowli Espadon
pod Szczepanem Mazurem bi-
jąc Jovella oraz mocno granego
Patronusa, który niósł najwyż-
szą wagę w polu, co, biorąc pod
uwagę miękki tor, mogło zawa-
żyć na wyniku gonitwy.  

W niedzielę stan toru
uległ znacznemu
pogorszeniu ze

względu na ulewny deszcz.
Okazało się, że jest to korzyst-
ne dla podopiecznych trenera
Andrzeja Walickiego zgłoszo-
nych do prestiżowej nagrody
Soliny (2200 m), w której

udział biorą klacze derbowe-
go rocznika. Soliny to ostatnia
próba dzielności klaczy przed
gonitwą Derby. Próbę tę wy-
grała jak chciała Kundalini
przed stajenną koleżanką Wild
Lady. Tym razem zawiodły
opromienione świetnym wy-
stępem w nagrodzie Wiosen-
nej podopieczne trenera Ada-
ma Wyrzyka - Endorphin, Ma-
hari i Mary Gara. Najlepiej wy-
padła ta pierwsza zajmując

czwarte miejsce. Pojedynek
Kundalini i Wild Lady z silnymi
ogierami w Derby zapowiada
się arcyciekawie. Odpowiedzi
na wiele pytań dotyczących
formy najlepszych 3-letnich

ogierów częściowo udzieli wy-
ścig o nagrodę Iwna (2200 m),
który zostanie rozegrany w
najbliższą niedzielę 16 czerw-
ca. Na dziś wiadomo, że w Der-
by na pewno nie pobiegnie
znakomity Emperor Ajeez zapi-
sany do Derby Austrii w dniu
30 czerwca. Ważą się losy do-
brego rodowodowo Hurricane
Seven, ogier będzie walczył o
Błękitną Wstęgę, jeśli dobrze
wypadnie w nagrodzie Iwna.   

Ostatnia dwudniówka
obfitowała w niespo-
dziewane rozstrzygnię-

cia, ale gracze narzekali, że w ślad
za tym nie idą godziwe wypłaty.
Owszem, płacono za kilka po-

rządków od 100 do ponad 200
zł, jednakowoż biorąc pod uwagę
kaliber “fuksów” wypłaty, zda-
niem przytłaczającej większości
bywalców Służewca, powinny
być znacznie wyższe. Najlepsze
przykłady to ostatnia gonitwa w
sobotę i przedostatnia w niedzie-
lę. W sobotę zawiedli dwaj bici
faworyci Zinedine oraz Aviator.
Do nieliczonej Nere doszlusował
autsajder Jefferson, więc wyda-
wało się, że wypłata będzie potęż-

na - przynajmniej kilkaset zł za
porządek i kilka tysięcy za czwór-
kę. Wypłaty 154 zł i 587 zł to, zda-
niem wielu graczy, “wdowi
grosz”. W niedzielę było jeszcze
śmieszniej - za złączkę Dagamba

(47 zł “z góry”) i La Caletta (“gó-
ra” niewyobrażalna, bo aż 188
zł!!!) zapłacono tylko 217 zł. -
Przy kasach pusto, więc gdzie są
pieniądze? - padało pytanie. 

To całkiem zasadne py-
tanie, bo jakkolwiek
“fuksy” nikogo na torze

wyścigowym nie dziwią, szcze-
gólnie kiedy pada deszcz i tor
jest grząski, to brak godziwych
wypłat dziwi mocno. Jeszcze 2
lata temu totalizator płacił za

porządki nawet ponad 2000 zł,
kilkuset złotowe wypłaty zda-
rzały się bardzo często. Od po-
nad roku era dużych wypłat w
totalizatorze porządkowym za-
kończyła się. W dzisiejszych cza-
sach informacja to klucz do
wszystkiego, niestety w naszym
kraju gracze biorący udział w
końskim totalizatorze odcięci są
od rzetelnej informacji. Na Za-
chodzie info o koniu musi być
pełne - w każdym szczególe. W
Polsce relacje ze stajni są lako-
niczne, niekiedy sprzeczne, nie-
aktualne, a często wręcz nie-
prawdziwe. Niektórzy trenery
uznają wypytywanie się o for-
mę ich podopiecznych za coś
niestosownego, innych pytania
tego typu wręcz irytują. Kiedyś
za rażące zmiany formy koni Ko-
misja Techniczna mogła trene-
rów karać, dzisiaj ten przepis
nie funkcjonuje. Szkoda. 

Jest jeszcze jeden pro-
blem, który stanowi sól
w oku służewieckiego

gracza. Za konia zdyskwalifiko-
wanego z powodu niedowagi
jeźdźca totalizator nie zwraca
stawek. Pada więc kolejne za-
sadne pytanie: czemu mamy po-
nosić zbiorową odpowiedzial-
ność za niechlujstwo jeźdźców?
Co z tego, że dżokejowi Wiacze-
sławowi Szymczukowi za kolej-
ną niedowagę zawieszono w nie-
dzielę licencję na dosiadanie ko-
ni do 6 lipca? To chwalebne, że
stewardzi z KT wreszcie wzięli
się za tępienie tej patologii, ale
zawieszenie dżokejowi licencji
na niecały miesiąc w żaden spo-
sób nie zrekompensuje setkom
graczy straconych pieniędzy. Ten
problem powinien zostać szybko
rozwiązany.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Zadziwiające zmiany formy koni nie poparte godziwymi wypłatami

Camerun wskazał rywalom miejsce w szeregu

FOTO LECH KOWALSKI
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KREDYTY trudne i pomoc
zadłużonym, 668-308-435

LOMBARD ACONTO, SKUP
ZŁOTA, POŻYCZKI POD

ZASTAW w
www.lombardaconto.pl, 

ul. Kazury 6, 
tel. 500-301-305

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

MONETY, banknoty, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

srebro, 22 253-38-79, 
601-235-118

DREWNO opalowe i
kominkowe, 602 77 03 61

Aaatrakcyjny 72-metrowy
lokal usługowy przy metrze

Natolin sprzedam tanio z
powodu przeprowadzki.

Bezpośrednio, 503-379-359

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

KAWALERKĘ przy metrze
wynajmę, 1500 zł/ mies. 
606-431-564

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

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

ANGIELSKI każdy zakres, 
694-746-365

ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070

HISZPAŃSKI, 507-087-609

KOREPETYCJE z języka
niemieckiego, Ursynów, 

607-606-697

A MATEMATYKA,
doświadczenie, 668-218-242

MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

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

DO SPRZEDAŻY bezpośredniej
690-421-253

POMOC kuchni do restauracji, 
2 dni w tygodniu, 506-040-519

ZATRUDNIĘ panią z okolic
Ursynowa do sprzątania w
przedszkolu popołudniami, 
501-019-441

OPIEKA nad grobami,
tanio i solidnie, 
500-336-607

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

JAROSŁAWIEC, noclegi.
Seniorzy promocja !

602-291-078

AAABC NAPRAWA
telewizorów, LCD, PLAZMA,
dojazd gratis 22 644-39-97, 
608-817-647

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 663 163 070
DACHY papą, 725 229 079
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLENIA budynków,

poddaszy, malowanie elewacji,
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 62 45 62

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734

ELEKTRYK 
501 236 987

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

GLAZURA, gładź, malowanie,
inne, 515-159-616

GLAZURA, remonty
kompleksowo, 796-664-599

GLAZURA, REMONTY od A do
Z. Firma rodzinna, 692-885-279,
22 42-43-207

GŁADŹ bezpyłowo, panele,
płyty KG, malowanie, 885 397 821

HYDRAULIKA, remonty 
602-651-211 

KOMPUTEROWA pomoc,
również u klienta, przy zdjęciach,
internecie, naprawie i
modernizacji sprzętu. 
Tel. 535-80-88-85,
www.pcpomoc.waw.pl

KOMPUTERY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894-46-67,
602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, Pasaż

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

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel. 692-101-784

LUSTRA w domu klienta 
602-27-17-18

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259,
www.malarskieursynow.pl

MALOWANIE, cyklinowanie,
784-124-400

MALOWANIE, remonty,
wykończenia, 517 477 531

MALOWANIE szpachlowanie
referencje 722 920 650

MEBLE na wymiar, przeróbki,
produkcja, naprawa, 
22 773-15-13, 504-824-568

AAA NAPRAWA
TELEWIZORÓW, tanio 
22 641-80-74, 501-829-771

NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

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

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, 514-622-499

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.

608-303-530

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

ROLETY, siatki przeciwko
owadom 602 27 17 18

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

STOLARSKIE, naprawy, 
22 649-72-40, 606-126-099

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

TAPICERSTWO solidnie, 
602-672-828

TAPICER
Ursynów 

22 649-88-45

TYNKI, 515 424 332
TYNKI gipsowe, cementowo-

wapienne, 511-529-965,
www.budax.pl 

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

ZŁOTA RĄCZKA, 503-428-653
ŻALUZJE, roletki, plisy,

verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, 
www.zalvert.pl

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

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

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

INTERNISTA, Grażyna
Zawadzka, 508-216-824

SPECJALISTA chorób
wewnętrznych, wizyty

domowe, opieka paliatywna,
detoks, uzależnienia, 24 h,

tel: 512-471-682
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5  
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 7 5 6  2 1  4 2  

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 

CCzzwwaarrtteekk,, 1133 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000::
Teatr Dziecięcy Domu Sztuki
„Kluczyk z Wiolinowej”–  „Ta-
jemnica szyfru Marabuta”, na
motywach powieści Macieja
Wojtyszki. Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 1155 cczzeerrwwccaa,, 1166..0000::
Dom Sztuki i Teatr Na Straży
(Straży Miejskiej w Warszawie)
na spektakl dla  dzieci „O Florce,
która chciała zostać piłkarzem”.
Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 1166 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000::
Koncert Sekcji Gitarowej Domu
Sztuki pod kierunkiem Stefana
Narojka.  Wstęp wolny.

WWttoorreekk,, 1188 cczzeerrwwccaa ii śśrrooddaa,,
1199 cczzeerrwwccaa,, 1199..0000:: Studio Fil-
mowe „N” zaprasza do Teatru
Za Dalekiego w Domu Sztuki na
komedię małżeńską Zama Balle-
veingooda „Dwójka bez sterni-
ka”. Rezerwacja biletów pod nu-
merem: 501 561 884. Odbiór bi-
letów zarezerwowanych i kupno
biletów pozostałych w wolnej
sprzedaży (ilość ograniczona) –
w Domu Sztuki, w dniu spekta-
klu od godz. 18.00.

Galeria Domu Sztuki – wysta-
wa prac uczestników zajęć w
Pracowni Malarstwa, Grafiki i
Rysunku oraz Pracowni Rzeźby
i Ceramiki.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

W Galerii U trwa zbiorowa
wystawa uczestników warszta-
tów plastycznych w DK Stokłosy
„Spotkanie ze sztuką po latach”.

1144.. ii 1155..0066.. ggooddzz.. 1199 - Spek-
takl grupy teatralnej Pomysły na
sztuki pt. “Foto-synteza”. 

2211..0066.. ggooddzz.. 1199 – Koncert Jo-
lanty Kubickiej „Piosenki naszej
młodości”. Bilety (10 zł) dostęp-
ne po uprzedniej rezerwacji.

KKlluubb AA44 SSMMBB IImmiieelliinn
Wystawa prac dzieci młod-

szych i najmłodszych ; 53 dzieci.
Instruktorzy; Maria Kuduk-

-Białkowska, Roma Kopeć , Do-
rota Wójcik otwarcie wystawy
16 czerwca 2013 r. o godz. 17.00.

Wystawa czynna do września
2013 r. od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 14.00-20.00. Wstęp
wolny

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

1166..0066,, ggooddzz.. 1122..0000 - POZY-
TYWKA czyli klasyka nie tylko
dla dorosłych - Koncert Kontra-
bas w roli głównej - Trio Amabi-
le. Wstęp wolny (karty wstępu
do odbioru w placówce ).

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo
CCzzłłoowwiieekkaa 

uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk.. 99
tteell..:: 888877 1133 1144 1144

1133..0066,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188..0000
– „Z bankiem na ty, czyli co war-
to wiedzieć, o co pytać gdy je-
steśmy w banku” spotkanie ze
specjalistką od bankowości Kata-
rzyną Machaj. Wstęp wolny.

1188..0066,, wwttoorreekk,, ggooddzz.. 1111::0000 „Od
tuby słuchowej do komputera w uchu,
czyli jak zmienia się technologia”. 

2200..0066,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
„Rosyjski romans w twórczości
Bernarda Ładysza ” w ramach ob-
chodów 90-lecia urodzin wybit-
nego polskiego śpiewaka. Pieśni
z repertuaru Bernarda Ładysza
oraz inne pieśni rosyjskie zaśpiewa
p. Eugeniusz (Żenia) Tiemnikow.

HHoossppiiccjjuumm OOnnkkoollooggiicczznnee
uull.. PPiilleecckkiieeggoo 110055

1155..0066,, ggooddzz.. 1111..0000 – „Odcza-
rowanie hospicjum - odsłona II”.
Wstęp wolny.

WWyyppoożżyycczzaallnniiaa nnrr 113399
aall.. KKEENN 2211

tteell.. 2222 444466 2211 6655

14.06, godz. 19.00 - Spotkanie z
pisarzem Hubertem Klimko – Do-
brzanieckim - ,,Dom Róży’’, ,,Born-
holm,Bornholm’’.  Wstęp wolny.

Z jednZ jedn ym możym moż e be b yć pryć pr oblemoblem
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje AAnnddrrzzeejj GGóórrnniieewwiicczz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

Umiejętności dorównywały urodzie

WW hhaallii OOśśrrooddkkaa SSppoorrttoowweeggoo pprrzzyy zzeessppoollee SSzzkkóółł nnrr 7799 pprrzzyy uull.. WWiieerrttnniicczzeejj ooddbbyyłłoo ssiięę uurroocczzyyssttee zzaakkoońńcczzee-
nniiee sseezzoonnuu 22001122//22001133 SSzzkkoollnneejj LLiiggii SSiiaattkkóówwkkii sszzkkóółł śśrreeddnniicchh.. GGwwooźźddzziieemm pprrooggrraammuu bbyyłł mmeecczz ddzziieewwcczząątt
II LLOO iimm.. CC..KK.. NNoorrwwiiddaa ww WWyysszzkkoowwiiee zz rreepprreezzeennttaaccjjąą ZZeessppoołłuu SSzzkkóółł nnrr 1122 iimm.. OOlliimmppiijjcczzyykkóóww PPoollsskkiicchh..
PPooddssuummoowwaanniiee sseezzoonnuu ii ffeettoowwaanniiee zzwwyycciięęzzccóóww,, ttaakkżżee ddyyrreekkttoorróóww sszzkkóółł ii ttrreenneerróóww ddrruużżyynn zzaakkoońńcczzyyłłoo
pprrzzeemmiiłłee ssppoottkkaanniiee.. e R K a

„Vagabundus” – wycieczki
rowerowe

Sobota 15.06.2013 (okoli-
ce Cegłowa) – Mienia -Pod-
ciernie -Stawek  - Posiadały -
Cegłów (ok. 60 km).

Wyjazd poc. KM 203 z W-
wy Zach. o 8:25, W-wy Śródm.
o 8:32, W-wy Wsch. o 8:41.
Przyjazd do Mieni o 9:31.
Zbiórka na stacji Mienia.

Andrzej Majewski (tel. 693
649 569) i Krzysztof Jaroń
(tel. 504 406 184, e-mail: bar-
ni1811@op.pl).

Niedziela 16.06.2013
(wzdłuż Bugu i Zalewu Ze-
grzyńskiego) UWAGA: Wcze-
śniejsza godzina odjazdu po-
ciągu w porównaniu z po-
przednim komunikatem

Tłuszcz - Wólka Kozłowska
-  Annopol - Rondo Starzyń-
skiego ok. 70 km. Wyjazd z
W-wy Wileńskiej 9:06. Przy-
jazd do Tłuszcza 9:48. Zbiór-
ka na stacji Tłuszcz. Maria Ku-
łak (e-mail: e_moni-
ka@go2.pl) i Elżbieta Bart-
nicka (e-mail:
oka_san@op.pl)
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