
Czyt. str. 6

Sport pomaga w nauce

Czyt. str. 9

Zapłacimy więcej...
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Otwartość staje się obowią-
zującym hasłem na dziś.
Prominentny mieszkaniec

Konstancina-Jeziorny Jerzy
Urban odważnie wyznał, że nie
maluje jaj na Wielkanoc (a kto by
mu do nich zaglądał?), zaś w fil-
miku zamieszczonym na YouTube
demonstracyjnie objawił swój sto-
sunek do okołopiłkarskiej hołoty,
wrzucając do ogniska typowo ki-
bolski biało-czerwony szalik i fut-
bolówkę i śpiewając przy tym pa-
rafrazę tekstu „My, Pierwsza Bry-
gada”. Całość filmowego dzieła
opatrzona jest tytułem wyrażają-
cym nader ekspresyjnie stosunek

konstancińskiego kontestatora do
miłośników piłki kopanej: „Kibo-
le, ja was chromolę”. 

T ym sposobem wszakże Je-
rzy U. stanął w jednym rzę-
dzie z władzami Europej-

skiej Unii Piłkarskiej (UEFA), któ-
re na niedawny mecz Legia – Ste-
aua Bukareszt ze względów bez-
pieczeństwa zamknęły na stadio-
nie przy Łazienkowskiej tak zwaną
„żyletę”. Dziś pewnie znaczna część
kibiców nawet nie wie, że nazwa tej
części trybun wzięła się stąd, iż kie-
dyś widniała tam wielka reklama
żyletek (bodajże Rawa-Lux). Nie-
mniej decyzja UEFA wywołała nie-
zadowolenie fanów Legii, podobnie
jak filmik Urbana (nie mylić z tre-
nerem Urbanem), za który niektó-
rzy forumowicze portalu „wpolity-
ce” chcieliby go postawić pod ścia-
ną i pewnie rozwalić z powodu
znieważenia godła narodowego
(na rzuconym w ognisko szaliku
widniał biały orzeł z koroną). Co
więcej, Dariusz Ślepokura z Pro-
kuratury Okręgowej w Warszawie
zapowiedział, że ohydny czyn fil-
mowego prowokatora będzie ściga-
ny z urzędu, co jest kolejnym dowo-
dem, iż prokuratura najchętniej
wkracza z całą mocą do akcji wte-
dy, kiedy życie zamienia się w ka-
baret. Kiedy zaś dochodzi do trage-
dii – i to z winy organów państwo-
wych (vide śmierć Barbary Blidy),
to dudy w miech i przywoływanie
ulubionej piosneczki kibicowskiej:
„Nic się nie stało...”.

E wentualne śledztwo proku-
ratorskie byłoby dla Jerze-
go Urbana kolejną świet-

ną reklamą, zwłaszcza w sytu-
acji, gdyby doszło do procesu są-
dowego, jaki już w innej sprawie
wytoczył temu medialnemu roz-
rabiace premier Donald Tusk, sta-
jąc się niechcący głównym pia-
rowcem potwora z Konstancina.
Urban miał w czasach rządów
Władysława Gomułki wieloletni
zakaz publikowania w prasie.
Może teraz zakażą mu występo-
wania w roli aktora internetowe-
go i reżysera?

N a szczęście w Konstanci-
nie na otwartość zdoby-
wa się nie tylko on. W

dniach 7-8 września w tej wła-
śnie miejscowości otworzy się do
zwiedzania aż 26 pięknych ogro-
dów, co będzie połączone z kon-
certami i wystawami, uświetnia-
jącymi Europejskie Dni Dziedzic-
twa. Tę pożyteczną akcję organi-

zują władze gminy, Klub Inicja-
tyw Obywatelskich, Towarzystwo
Miłośników Piękna i Zabytków
Konstancina oraz miejscowy Dom
Kultury. Ogród Urbana pozosta-
nie ze zrozumiałych względów za-
mknięty, bo zaraz wtargnęliby ki-
bole, by swego prześmiewcę spalić
żywcem. 

A le na konstancińskich po-
czynaniach procesu otwar-
tości bynajmniej nie ko-

niec. W ramach ogólnowarszaw-
skiej akcji „Zamachnij się na Han-
nę Gronkiewicz-Waltz, a powiem
ci kim jesteś” ujawniono przed
publicznością, iż organizujący re-
ferendum przeciwko pani prezy-
dent burmistrz Ursynowa Piotr
Guział dorabia w radzie nadzor-
czej jednej ze spółek miejskich w
Będzinie. Ów czyn ohydny miał
splugawić do cna oblicze burmi-
strza, który narozrabiał ostatnio
nawet więcej niż Urban, naraża-
jąc się urbi et orbi. Potrząsnął bo-
wiem politycznymi strukturami
nawet mocniej niż wcześniej plat-
formerski wychodźca Janusz Pa-
likot. No i Guział poszedł na jesz-
cze większą otwartość niż oskar-
żający go donosiciele, ujawnił bo-
wiem – skróconą wprawdzie, ale
ciekawą – listę dodatkowych po-
sad miejskich urzędników z legi-
tymacją Platformy Obywatelskiej.
To, że po owe frukta sięgnęli – jak
to się mówi – sami swoi, nie jest
oczywiście jakąkolwiek nowiną.
Bo przecież tak samo postępowa-

ły wszystkie inne partie rządzące
Warszawą. Za komuny tego ro-
dzaju polityczne rozdawnictwo
stołków objęte było nomenklatu-
rą PZPR, teraz zaś mamy po pro-
stu nomenklaturowy kontredans
kolejnych partii, w czym nie ma
nic dziwnego. Po to się walczy o
władzę, by coś z tego mieć. Być
może więc Guziałowe dorabianie
w będzińskiej spółce jest w tym
kontekście po prostu czystą grą,
ponieważ do zajęcia miejsca w
tamtejszej radzie nadzorczej bur-
mistrz Ursynowa nie potrzebował
jakiejkolwiek partyjnej legityma-
cji, a właściwe kwalifikacje facho-
we akurat ma. 

W pełnej ostrych argumen-
tów dyskusji nad spra-
wami warszawskimi

zarzucono ostatnio władzom Ur-
synowa, iż nie doprowadziły do
zbudowania choć jednej prze-
stronnej drogi, łączącej tę dziel-
nicę z Wilanowem. Trafność tego

zarzutu najlepiej ilustruje przy-
słowie: kowal zawinił, Cygana po-
wiesili. Wiadomo bowiem, że w
następstwie intrygi – trzeba trafu
radnych PO – Rada Warszawy
mocno ścięła już oficjalnie za-
twierdzony dzielnicowy budżet,
który i wcześniej był nader kusy,
czemu nawet się nie ma co dzi-
wić, bo miasto w biedzie. O zreali-
zowaniu takiej inwestycji jak dro-
ga można zaś mówić dopiero wte-
dy, gdy się ma na to fundusze. Kto
zatem wytyka obecnym zarząd-
com Ursynowa, iż nie zbudowali
wilanowskiego przejazdu, ten
niech raczej zapyta o to panią pre-
zydent. Toż ona trzyma kasę w
garści. 

R ównież tę, którą można by-
łoby wydać na zbudowa-
nie nowego centrum lek-

koatletycznego w miejscu zrujno-
wanego kompleksu Skry przy Wa-
welskiej. Ostatnio zorganizowa-
no na stadionie Orła memoriał
sławnej młociarki Kamili Skoli-
mowskiej. Będący gościem hono-
rowym tej imprezy ojciec najszyb-
szego człowieka świata Jamajczy-
ka Usaina Bolta był przekonany,
że Orzeł jest tylko boiskiem roz-
grzewkowym. I z wielkim zacie-
kawieniem zapytał: a gdzie jest
główny stadion? I bardzo się zdzi-
wił, że najbliższy taki obiekt znaj-
duje się w Bydgoszczy, 250 kilome-
trów od Warszawy. 
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W dzisiejszych czasach
często tęsknimy za życio-
wą harmonią, szukamy
rozwiązań, które pomo-
gą nam zbilansować czas
poświęcany na pracę, ży-
cie rodzinne, rozrywkę,
osobisty rozwój, kontakt
z naturą. 

Zastanawiamy się, czy w
ogóle możliwe jest pogodzenie
tych wszystkich pragnień. Jed-
nym z rozwiązań tej łamigłów-
ki może być wybór odpowied-
niego miejsca zamieszkania.

Miejsca, które będzie spokojną,
zieloną, rodzinną przystanią , a
jednocześnie będzie oferowa-
ło dogodny dojazd do pracy i
wszelkie udogodnienia śród-
miejskiej lokalizacji. Miejscem
takim na mapie Warszawy jest
oddane do użytku w kwietniu
2013, osiedle Wzgórze Słowi-
ków.

Wzgórze Słowików jest ka-
meralnym osiedlem położo-
nym na Ursynowie przy zbie-
gu ulic Kiedacza i Ciszewskiego.
W dwóch budynkach o niskiej

zabudowie znajduje się 95
mieszkań. Do sprzedaży
pozostało już tylko 26
mieszkań. Każde miesz-
kanie posiada balkon lub
ogródek. Dodatkowo osie-
dle dysponuje własnym
ogrodem wypoczynko-
wym z placem zabaw i
miejscem na letnie spotka-
nia przy grillu.

O bezpieczeństwo i
komfort mieszkańców
dbają liczne udogodnienia
i nowe technologie. Osie-

dle dysponuje własnym
podziemnym parkingiem,
każda klatka schodowa
wyposażona jest w win-
dę a dostęp na teren osie-
dla odbywa się po wpro-
wadzeniu kodu lub wery-
fikacji linii papilarnych.

Niska zabudowa i szla-
chetne, naturalne mate-
riały użyte do wykończe-
nia budynków podkreśla-
ją przytulny, kameralny
charakter osiedla. Tuż
obok rozciągają się zielo-
ne tereny Rezerwatu
„Skarpa Warszawska”

sprzyjające spacerom, joggin-
gowi lub innym formom aktyw-
nego wypoczynku. Na Ursyno-
wie funkcjonuje dobrze rozwi-
nięta infrastruktura sportowo –
rekreacyjna, mieszkańcy dziel-
nicy mają do dyspozycji base-
ny, hale sportowe oraz sieć ście-
żek rowerowych z kilkoma sta-
nowiskami Veturilo. W takim
miejscu łatwo znaleźć wytchnie-
nie po pracy, stworzyć enklawę
spokoju i życia rodzinnego.

Co istotne, przy wszystkich
tych zaletach, Wzgórze Słowi-
ków jest doskonale skomuni-
kowane z Ursynowem i cen-

trum miasta. Dobre połączenie
z głównymi arteriami dzielnicy
oraz bliskość stacji metra i przy-
stanku autobusowego, zapew-
nia dogodny dojazd do pracy,
sklepów, kin czy teatrów.

Mieszkając tu nie będziesz
tracić na dojazdy cennego cza-
su, który możesz spędzić z ro-
dziną lub poświęcić na rozwija-
nie swoich pasji.

Zapraszamy do biura sprze-
daży na terenie osiedla.

WWiięęcceejj iinnffoorrmmaaccjjii nnaa
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Wzgórze Słowików
osiedle przyjazne budowaniu życiowej równowagi

Kończą się wakacje, dobie-
gła też końca akcja „Lato
w mieście”, która na Ursy-
nowie została sfinansowa-
na ze środków Dzielnicy

Ursynów m.st. Warszawy,
dzięki czemu korzystanie
przez dzieci i młodzież ze
specjalnie przygotowanych
atrakcji było bezpłatne.

Pisaliśmy już w PASSIE o
warsztatach bębniarskich w Do-
mu Sztuki SMB „Jary”, które w
połowie lipca zwieńczyło „Wiel-
kie Ursynowskie Bębnienie” w
plenerze.

Teraz publikujemy fotogra-
ficzną pamiątkę z „Letnich Za-
baw Dłutem i Kredką” w tej sa-
mej placówce. Na zdjęciu po-
stępy swoich podopiecznych
obserwuje artystka plastycz-
ka Jolanta Frieze (w głębi),
która prowadziła te sympa-
tyczne rzeźbiarskie i malarskie
warsztaty.

W połowie września w Domu
Sztuki rozpoczną się – również
bezpłatne i finansowane przez
Dzielnicę – zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (w tym
seniorów), przewidziane w Ro-
ku Kulturalnym 2013/2014. 

B A W

Charyzmatyczny krakowski
artysta – Jacek Wójcicki wystąpił
przed licznie zgromadzoną ursy-
nowską publicznością, w ramach
Muzycznego Lata na Ursynowie.
W recitalu „Od La Scali do Piw-
nicy pod Baranami” zaprezen-
tował piosenki przedwojenne,
kabaretowe oraz musicalowe.

Jacek Wójcicki, znany z wystę-
pów w legendarnej Piwnicy pod
Baranami i w kabarecie Olgi Lipiń-
skiej, śpiewając charakterystycz-
nym tenorem, wykonał utwory
pochodzące z repertuaru kabare-
tu czy popularnych arii operetko-
wych. Publiczność usłyszała utwo-
ry Marka Grechuty, Franka Sina-
try, Jana Kiepury i Charlesa Azna-
voura. Artyście towarzyszyli Kon-
rad Mastyło – fortepian, Michał
Chytrzyński – skrzypce, Michał
Braszak – kontrabas.

Po koncercie odbyła się pro-
jekcja filmu „Ostatni dzwonek”
w reż. Magdaleny Łazarkiewicz
z 1989 roku. W filmie w rolę
Świerzyńskiego „Świra” wcielił
się Jacek Wójcicki.

Był to ostatni koncert w ra-
mach kulturalnego przedsię-
wzięcia „Muzyczne Lato na Ursy-
nowie”. Podczas tegorocznej
edycji mieszkańcy Ursynowa
wzięli udział w koncertach: „Be
my love – Bądź mą miłością”, w
którym wystąpił Bogusław Mor-
ka, „Dziubek Big Band Show” w
wykonaniu Big Bandu pod dy-
rekcją Mariusza Dziubka oraz
„Antonio Vivaldi – Cztery Pory
Roku op 8” i „Astor Piazzolla –
Cztery Pory Roku Buenos Aires,
Cuatro estaciones portenas” w
wykonaniu Orkiestry Kameral-
nej Sinfonia Viva pod dyrekcją
Tomasza Radziwonowicza i Woj-
ciecha Proniewicza – skrzypce.

w w w . u r s y n o w . p l

Zakończenie cyklu imprez muzycznychŻegnaj „Lato…” w Domu Sztuki

Ursynowska Giełda Rowerowa
31 sierpnia (sobota) odbędzie się rowerowa impreza plenerowa. Firma Bike-House stworzy komis

rowerowy, gdzie każdy będzie mógł sprzedać lub kupić używany rower, a swoje usługi będzie ofero-
wał mobilny serwis rowerowy. Impreza potrwa od 12.00 do 18.00 na terenie zielonym za Urzędem
Dzielnicy Ursynów. Organizatorami imprezy są Urząd Dzielnica Ursynów oraz firma Bike-House.

Na stoisku Bike-House rowerzyści będą mogli zrobić przegląd swoich jednośladów, a specjaliści po-
mogą w doborze odpowiednich akcesoriów. Na Ursynowskiej Giełdzie Rowerowej będzie również wie-
lu wystawców oferujących m.in. oryginalne koszyki rowerowe, plecaki, torby i saszetki, a nawet bi-
żuterię rowerową. Rodzice chcący bezpiecznie i wygodnie podróżować ze swoim maluchami będą
mieli okazję zapoznać się z ofertą firmy Travelito – działająca na Ursynowie wypożyczalnią sprzętu
turystycznego dla dzieci. Wypożyczalnia oferuje aktywnym rodzinom markowe przyczepki i do-
czepki rowerowe, nosidła turystyczne i inne akcesoria przydatne w podróży z dziećmi.

Klubokawiarnia Local przygotuje strefę relaksu i będzie raczyć wszystkich orzeźwiającymi le-
moniadami. Zorganizowane zostaną także konkursy i pokazy, a Melt-Water postara się o to, aby
rowerzyści nie odwodnili się od nadmiernego wysiłku oferując wodę bez konserwantów.

Na giełdzie zaprezentowane zostaną nowoczesne rowery elektryczne, które będzie można
osobiście przetestować, a firma Hoolay pokaże hulajnogi dla dużych i małych. Podczas całego pik-
niku będzie można nauczyć się jak udzielać pierwszej pomocy od doświadczonych ratowników
medycznych.

Uwaga: do 30 sierpnia (piątek) w Bike-House (ul. Nugat 7 lok. U3) można oddać w komis uży-
wane rowery w celu ich wyceny i przygotowania do sprzedaży na giełdzie.
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Ostatnią sesję rady dziel-
nicy Ursynów po raz kolej-
ny zdominowała polityka.
Rodzi się patologia, której
powinniśmy się z całą mo-
cą przeciwstawić, ponie-
waż niszczy ona wspania-
łą ideę samorządności od-
zyskaną przez Polaków po
wielu latach panowania
totalitaryzmu.

Sesja miała przebieg me-
rytoryczny do czasu, gdy
na mównicę wszedł zna-

ny z rozwlekłych i nudnych prze-
mówień radny klubu „Nasz Ursy-
nów” Piotr Skubiszewski. W swo-
im agresywnym wystąpieniu
wpierw ostro napiętnował rad-
nych Platformy Obywatelskiej za
to, że ośmielają się mieć odmien-
ne zdanie w kwestii wykupu
gruntów i wyremontowania kil-
kusetmetrowego odcinka ulicy
Nowoursynowskiej prowadzące-
go do Rezerwatu Las Kabacki.
Potem zaczął pohukiwać o refe-
rendum w sprawie odwołania
prezydent Hanny Gronkiewicz-
Waltz, co miało się nijak do pro-
wadzonej debaty i tylko rozju-
szyło radnych PO. Zaczęła się
słowna jatka, a mównica zapełni-
ła się dyszącymi żądzą rewanżu
radnymi obu zwaśnionych stron.
W dyskusji szpadę zastąpił prosty
cep. Obserwując od lat sesje ur-
synowskiego samorządu konsta-
tuję, że Skubiszewski nie po raz
pierwszy dopuszcza się prowoka-
cji, która skutkuje zamianą mery-
torycznej debaty w polityczny
magiel. Aż dziwi bierze, że kie-
rownictwo „Naszego Ursynowa”
nie reaguje na wybryki pana rad-

nego, które wpływają negatyw-
nie na wizerunek całego klubu.

Wczęści merytorycz-
nej sesji przegłoso-
wano pozytywne

opinie dotyczące kilku przesu-
nięć środków w dzielnicowym
budżecie. Okazuje się, że kasa
dzielnicy wzbogaciła się ostat-
nio o 3,6 mln zł otrzymane od
SM „Przy Metrze”, która prze-
grała z miastem proces o zapła-
tę zaległych opłat z tytułu użyt-
kowania wieczystego spółdziel-
czych gruntów. Dzielnicy nale-
żą się jeszcze od SM „Przy Me-
trze” odsetki w wysokości po-
nad 2 mln zł, ale zarząd spół-
dzielni wystąpił do miasta z

prośbą o rozłożenie długu na
kilka rat. Gminny budżet wzbo-
gacił się także o kolejne 2,8 mln
powstałe z oszczędności wyge-
nerowanych podczas realizacji
dzielnicowych inwestycji. Z
ogólnej kwoty prawie 6,5 mln
zarząd dzielnicy chce przezna-
czyć aż 4,8 mln na potrzeby ur-
synowskiej oświaty, 1,2 mln ma
otrzymać wydział oświaty i wy-
chowania z przeznaczeniem na
dotacje dla szkół niepublicz-
nych, a 739 tys. pójdzie na sfi-
nansowanie imprez kultural-
nych organizowanych rokrocz-
nie na terenie dzielnicy (m. in.
Ursynowskie Dyktando, Ursy-
nowskie Mikołajki, Jarmark Bo-

żonarodzeniowy i koncerty mu-
zyki klasycznej). 

Takiemu podziałowi
sprzeciwił się przedsta-
wiciel jednostek po-

mocniczych z „Zielonego” Ursy-
nowa, żądając przerzucenie
większych środków na budowę
w tym rejonie infrastruktury dro-
gowej, a konkretnie na wybudo-
wanie chodników wzdłuż kilku
ulic. Żądanie jest słuszne, ale nie
należy zapominać, że kiedy wła-
dze dzielnicy - tak obecne, jak i
poprzednich kadencji - propo-
nowały mieszkańcom „Zielone-
go” Ursynowa wybudowanie
chodników w rejonach ich za-
mieszkania, ci nie zgodzili się na

bezpłatne przekazanie dzielni-
cy wąskich pasków gruntu o sze-
rokości 1-2 metrów ze swoich,
w większości dużych, działek.
Zażądali za każdy metr przezna-
czony pod chodnik cen rynko-
wych obowiązujących w danym
rejonie, a dzielnica nie miała
środków na wykup. Niestety,
nadal działa tam zasada „co mo-
je nie oddam”, choćbym miał
utonąć w błocie lub być przeje-
chanym przez pędzące pod bra-
mą samochody.

Na sesji spierano się o
planowany przez za-
rząd Ursynowa re-

mont kilkusetmetrowego odcin-
ka ul. Nowoursynowskiej, od Ka-
backiej do Rezerwatu Las Kabac-
ki. Jest to inicjatywa słuszna i
wręcz niezbędna. Są to bowiem
wrota do rezerwatu, z których
korzysta rocznie kilkaset tysię-
cy osób. Odcinek ten znajduje
się w katastrofalnym stanie tech-
nicznym, ludzie chodzą po jezd-
ni, ponieważ nie ma chodników.
Cud, że dotychczas nikt nie zo-
stał tam śmiertelnie potrącony
przez samochód. „Passa” od lat
apeluje o ucywilizowanie tego
odcinka ul. Nowoursynowskiej.
Zarząd dzielnicy zdecydował się
ostatnio na wykup od prywat-
nych właścicieli sąsiednich dzia-
łek i poszerzenie ulicy, urządze-
nie wygodnego chodnika oraz
ścieżki rowerowej, jak również
parkingu dla samochodów. Rad-
ni PO kategorycznie sprzeciwili
się tej koncepcji, twierdząc, że
sprawa wykupu gruntu może
mieć drugie dno, a tak napraw-
dę jest to wyrzucanie pieniędzy

na remont „drogi prowadzącej
donikąd” (radna Elżbieta Igras).

Nie zgadzam się gene-
ralnie ze stanowiskiem
radnych Platformy, ale

w części przyznaję im rację.
Uważam bowiem za kompletnie
nietrafiony pomysł zbudowania
tam parkingu. Nie widzę żadne-
go uzasadnienia do wydania du-
żych pieniędzy na wykup grun-
tów tylko po to, aby zrobić do-
brze osobom zmotoryzowanym,
które najchętniej wjeżdżałyby
swoimi autami wprost do rezer-
watu i parkowały na leśnej pola-
nie. Lenistwo i wygodnictwo
warszawskich kierowców staje
się przysłowiowe. Parkują gdzie
popadnie – w bramach, na traw-
nikach, na „zebrach”, na chodni-
kach, blokując przejście pieszym
– bo nie chce się przejść kilkuset
metrów. Do Rezerwatu Las Ka-
backi powinna prowadzić sze-
roka ulica z wygodnymi pobo-
czami dostępna wyłącznie dla
pieszych, rowerzystów, miesz-
kańców kilku okolicznych do-
mostw oraz miejskich służb.
Znak zakazu ruchu nie wystar-
czy do powstrzymania zmotory-
zowanej stonki, niezbędny jest
szlaban na pilota, który byłby
wydany wyłącznie właścicielom
tamtejszych posesji. Informuję,
że takie rozwiązanie proponuje
dziennikarz – kierowca od lat
posiadający własne auto. Zarząd
dzielnicy Ursynów powinien raz
jeszcze przyjrzeć się planowanej
inwestycji. Ona jest bardzo po-
trzebna, ale – niestety – ma tak-
że swój bardzo słaby punkt.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Co najmniej 1800 wnio-
sków o wykonanie izolacji
akustycznej i ponad pięć
tysięcy wniosków o od-
szkodowania złożyli do
Portów Lotniczych miesz-
kańcy Obszaru Ograniczo-
nego Użytkowania dla Lot-
niska Chopina. Termin
składania wniosków upły-
nął 3 sierpnia.

Wszystkie złożone wnioski tra-
fiły do Zespołu Terenowo-Praw-
nego Portów Lotniczych. Po reje-
stracji i zeskanowaniu papiero-
wych formularzy pracownicy ze-
społu rozpoczną żmudną pracę
przy ocenie poprawności formal-
nej i merytorycznej wniosków.

– Każdy wnioskodawca dosta-
nie od nas odpowiedź, ale może
to potrwać nawet kilka miesięcy,
ponieważ wniosków jest na-
prawdę dużo – mówi Wojciech
Szczeciński, po. kierownika ze-
społu. 

Poprawne pod względem for-
malnym i uzasadnione meryto-
rycznie wnioski o wykonanie
izolacji akustycznych będą prze-

kazywane do realizacji. Do
mieszkania wnioskodawcy wy-
słana zostanie ekipa akustyków,
którzy sprawdzą czy normy ha-
łasowe w pomieszczeniach
mieszkalnych faktycznie są prze-
kraczane. Jeśli tak będzie, okre-
ślony zostanie zakres prac, które
zapewnią tam odpowiedni kli-
mat akustyczny. Właściciel w po-
rozumieniu z wybraną przez sie-
bie firmą budowlaną przygotu-
je kosztorys, a po zaakceptowa-
niu go przez Porty Lotnicze wy-
kona zalecone prace, na koszt
przedsiębiorstwa. 

Porty Lotnicze nie będą nato-
miast rozpatrywać wniosków o
odszkodowania za utratę war-
tości nieruchomości oraz o wy-
kup nieruchomości. 

– Nie dysponujemy narzędzia-
mi, które pozwalałyby obiektyw-
nie ustalić wysokość świadczeń
w tych przypadkach. To może
stwierdzić tylko sąd opierając się
na ekspertyzach biegłych. Miesz-
kańcy byli o tym wcześniej
uprzedzani – wyjaśnia Wojciech
Szczeciński.

Obszar Ograniczonego Użyt-
kowania dla Lotniska Chopina
został ustanowiony w czerwcu
2011 r. przez Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Obszar
obejmuje tereny, na których ruch
lotniczy powoduje przekracza-
nie norm hałasu określonych w
przepisach dotyczących ochro-
ny środowiska. Granice obszaru
obejmują część południowej War-
szawy, a także okolicznych gmin
m.in.: Piaseczna, Raszyna i Mi-
chałowic. 

Na podstawie uchwały sejmi-
ku, na terenie obszaru OOU obo-
wiązują ograniczenia związane z
budową i rozbudową nowych
obiektów mieszkalnych oraz
obiektów użyteczności publicznej
(m.in. szkół i szpitali). W ramach
rekompensaty sejmik umożliwił
mieszkańcom obszaru ubieganie
się o świadczenia od operatora
Lotniska Chopina w postaci sfi-
nansowania izolacji akustycznej
mieszkań, wypłaty odszkodowań
za utratę wartości nieruchomości
oraz o wykup nieruchomości lub
ich części. y b y

Na sesji ursynowskiej rady bez polityki ani rusz

Po co parking przed Lasem Kabackim?

Lotnisko Chopina

Blisko dwa tysiące wniosków...

FOTO LECH KOWALSKI

Zajęcia coraz bardziej kosztowne
Ośrodek Działań Artystycznych Dorożkarnia zaprasza na zajęcia i warsztaty w nowym sezo-

nie artystycznym 2013/14. Ośrodek przygotował bogatą ofertę dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zajęcia mają jednak charakter komercyjny. uczestnicy muszą zapłacić średnio od 60 do 100 zł, a
nawet 140 zł…

Bogata oferta cieszy. Na przykładzie Dorożkarni widać, że udział w zajęciach jest kosztowny,
co szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych może stanowić barierę nie do pokonania. 

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że wszystko ma swoją cenę. Trudno to jednak akceptować na
co dzień. Np. wszyscy wiedzą, że opieka medyczna systematycznie drożeje, jednak oczekujemy
od służby zdrowia, że utrzymana będzie sfera usług bezpłatnych, chociaż ich standard się obni-
ża. Oczywiście ta „bezpłatność” jest dyskusyjna, bo większość obywateli w ten czy inny sposób na
nią pracuje lub pracowała. W kulturze jest podobnie chociaż niektórzy uważają, że powinna być
elitarna. Elitarność jest pożądana ale bez świadomych odbiorców kultury pozostanie ona margi-
nalna. Równie ważna lub ważniejsza jest jej dostępność, a tu ważną rolę odgrywały Domy Kul-
tury. W istniejącym systemie to one w dużej mierze były miejscem, gdzie każdy od najmłodszych
lat do późnego wieku mógł rozwijać swoje zainteresowania lub uczestniczyć w organizowanych
tam wydarzeniach: koncertach, spektaklach teatralnych i kinowych, wystawach etc. To wszyst-
ko może zabrzmi jak populizm i demagogia, ale warto podjąć dyskusję nad przyszłością Domów
Kultury – jakie mają być. Skomercjalizowane? Czy z ofertą również dla tych, których na opłaty
nie stać? 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Bezpłatne mediacje rodzinne na Ursynowie
Kryzys rozwodowy wywołuje silne emocje, co utrudnia komunikację i współpracę. Rozwiązaniem

tego problemu może być mediacja rodzinna. Opiera się ona na założeniu, że możliwe jest
doprowadzenie do sytuacji wspólnej wygranej. 

Mediatorzy Fundacji Akcja zapraszają do korzystania na Ursynowie z mediacji rodzinnych
dotyczących ustaleń rozwodowych (w tym sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej) i innych
problemów rodzinnych. Zapisy telefoniczne pod numerem 604939933 lub za pomocą maila:
biuro@fundacjaakcja.pl

r e d .

Rozwiązanie konkursu Sephora
W numerze  31  tygodnika Passa pytaliśmy Czytelników „Czyje usta i nos tak bardzo fascynowały

Salvadora Dali, że postanowił je uwiecznić w projekcie flakoników perfum i wód toaletowych
sygnowanych własnym nazwiskiem” Odpowiedź brzmi Chodzi o Afrodytę z Knidos (posąg
wyszedł spod dłuta Praksytelesa),  którą to i Salvador Dali uwiecznił malując obraz „Pojawienie
się twarzy Afrodyty z Knidos.

Nagrodą za prawidłowe odpowiedzi były flakoniki wody toaletowej Sun & Roses Salvador
Dali, które otrzymują: Artur Lis, Kamila Borzędzka, Emilia Bazarnik.

Woda toaletowa Sun & Roses Salvador Dali dostępna jest tylko w perfumeriach Sephora.
Wszystkim Czytelnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.

A n k a  R o w i ń s k a
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Naszym celem jest od-
krycie i rozwinięcie zdol-
ności matematycznych u
dzieci. Uczymy dzieci
myśleć i wierzyć, że są w
stanie samodzielnie roz-
wiązywać problemy.

Matplaneta to miejsce, w
którym świeże i kreatywne
umysły dzieci dostają wyzwa-
nia, które w zorganizowany i
ustrukturyzowany sposób po-
zwalają im się rozwijać. Dzie-
ci uczą się matematyki i logi-
ki, ale nie w sposób szkolny –
poznają je przez rozwiązywa-
nie problemów, doświadcza-
jąc tego, że te dwie nauki są
właśnie po to – aby rozwiązy-
wać problemy. W szkole dzie-
ci często uczą się na sucho,
nie mając odniesienia do rze-
czywistej sytuacji, co powo-
duje, że tak nauka sprawia im
trudności.

A wiemy to z doświadczenia
– nie ma dzieci, które nie lubią
matematyki. Jest natomiast
wiele, które zostały do niej
zniechęcone.

W dzisiejszym świecie
umiejętności matematyczne
są podstawą, bez której trud-
no wyobrazić sobie sukces nie
tylko w zawodzie inżyniera,
czy księgowego, ale także
tych, które jeszcze niedawno
w ogóle z matematyką się nie
wiązały. Dość powiedzieć, że
najbardziej poszukiwani
prawnicy, to ci, którzy świet-
nie znają się na liczbach, po-
dobnie architekci, czy leka-
rze, biolodzy, psychologowie,
których praca coraz częściej
opierać się będzie o analizy
tzw. „big data”. 

Dzięki naszym metodom,
dzieci uczą się matematyki
szybciej – sześciolatkowie do-
dają ułamki, ośmiolatkowie
przerabiają geometrię i kon-
cepcję liczb zespolonych – a
wiedzę tę przyswajają zupeł-
nie intuicyjnie, przez jej aplika-
cję do rozwiązania zadanych
przez nauczycieli problemów.

Matematyka dla dzieci 
od 5 do 12 lat

Proponujemy kreatywne
spotkania matematyką i logi-
ką prowadzone metodą twór-
czego rozwiązywania proble-
mów na podstawie progra-
mów Math Circle z Uniwersy-
tetu Harvarda w USA. Wyeli-
minowaliśmy presję czasu i
konkurencji, w zamian zapro-
ponowaliśmy dzieciom zagad-
nienia z obszarów matematy-
ki, które nie są przerabiane
(lub jest to robione w sposób
niewystarczający) w szkołach.

Zajęcia zaczynają się od za-
dania praktycznego proble-

mu, na który odpowiedź mo-
że dać matematyka. Problem
analizowany jest w grupie , a
dzieci same dochodzą do spo-
sobu rozwiązania go. Każde
dziecko ma prawo wypowie-
dzieć się i szukać własnej dro-
gi dojścia do rozwiązania.
Prowadzący zajęcia jest men-
torem, który ma zadanie kie-
rować myśli dzieci w odpo-
wiednim kierunku, ale nie
podpowiadać gotowych sche-
matów rozwiązania i wyni-
ku. Każdy jest wysłuchany, bo
przede wszystkim liczy się
proces myślowy.

Są to zajęcia dla dzieci z pa-
sją, które będą mogły rozwijać
swoje zainteresowania w kie-
runku matematyki oraz dla
dzieci, które są znużone bądź
zniechęcone ‘szkolną’ mate-
matyką i tradycyjnym forma-
mi nauczania i chcą odnaleźć
się z powrotem w tej dziedzi-
nie przy wykorzystaniu no-
watorskich rozwiązań. Nasz
program jest elastyczny –
umożliwia dostosowanie do
poziomu zaangażowania i za-
awansowania dzieci, jak rów-
nież wybór obszarów mate-
matyki zgodnie z zaintereso-
waniem dzieci.

Rodzice dzieci otrzymują
bieżące informacji o postępach
dzieci i wspólnie myślimy o
możliwych formach wsparcia
dzieci utalentowanych, pra-
gnących rozwijać swoje zainte-
resowania. 

Na zajęciach z matematyki
dzieci mają do dyspozycji no-
woczesne pomoce dydaktycz-
ne, takie jak tablice multime-
dialne i programy, współcze-
sną literaturę itd. 

Programowanie dla dzieci
od 10 do 14 lat

Dla starszych dzieci oferuje-
my również zajęcia z progra-
mowania komputerowego –
kolejnej nauki, która traktuje-
my jak narzędzie do nauki my-
ślenia. Uczymy sztuki skutecz-
nej komunikacji z kompute-
rem, tworzenia własnych apli-
kacji i gier. Komunikacja z
komputerem uczy skrajnej lo-
giki, komputer nie wykona
żadnej czynności, dopóki mu
bardzo dokładnie i logicznie
nie wytłumaczymy , o co nam
chodzi i do tego w języku zro-
zumiałym dla niego. Jest to
obszar, w którym spotykamy
młodych geniuszy informa-
tycznych. Dzieci tworzą wła-
sne autorskie programy, w
czym je wspomagamy meryto-
rycznie, jak również dając do
dyspozycji świetnie wyposa-
żone nowoczesne sale kom-
puterowe.

Roboty

MATPLANETA to również
warsztaty z robotami Lego.
Spotkania z robotami to wspa-
niała przygoda dla każdego
młodego odkrywcy. Zajęcia
odbywają się w małych gru-
pach, a dzieci pracują w dwu-
osobowych zespołach i dobrze
się bawią, jednocześnie ucząc
się pracy w grupie.

Pracujemy z klockami LE-
GO Education WeDo, które
umożliwiają dzieciom zbudo-
wanie robota wyposażonego
w silniki i sensory. Po zbudo-
waniu robota dzieci ożywiają
go, podłączając go do kompu-
tera i programując. Na zaję-
ciach wykonują różnorodne
zadania, obsługują program
informatyczny, dużo czytają
oraz poznają zagadnienia z
obszarów matematyki i fizy-
ki. Wspólne zabawy wspiera-
ją je w sztuce rozwiązywania
problemów, dzieci zaczynają
pisać opowiadania, tworzą
własne innowacyjne projekty,
kreują przyszłość.

Warsztaty z robotami to in-
terdyscyplinarne spotkania,
gdzie dzieci czerpiąc z wiedzy
i doświadczenia z różnych
dziedzin nauki mogą wymie-
niać się doświadczeniami, za-
prezentować nowatorskie po-
dejście o praw rządzących
światem fizyki, matematyki,
robotyki itd.

Korzyści dla dzieci
Podstawowe korzyści, jakie

dzieci odnoszą z zajęć w Mat-
planecie, to:

Dzieci uczą się samodziel-
nie myśleć, dostrzegać regu-
larności i rozwiązywać proble-
my. Dzieci stają się bardziej
pewne siebie i czerpią radość
z obcowania z matematyką,
czy komputerem.

Dzieci lepie rozumieją ‘ma-
tematykę szkolna’, ponieważ
znają zasady ogólne i wiedzą,
skąd one się wywodzą.

Przede wszystkim, dzieci są
przygotowane do rozwiązy-
wania problemów niestandar-
dowych, nieomawianych w
szkole, co zwiększa ich szanse
na olimpiadach matematycz-
nych oraz zadanie egzaminów
na wyższych etapach edukacji. 

MATPLNETA została uho-
norowana tytułem Miejsce
Odkrywania Talentów Ogól-
nopolski tytuł Miejsce Odkry-
wania Talentów, przyznawany
jest pod patronatem Dyrekto-
ra Ośrodka Rozwoju Edukacji
i Ministerstwa Edukacji Naro-
dowe, wyjątkowym placów-
kom , które wspierają uzdol-
nienia i rozwijają umiejętności
dzieci i młodzieży. 

MMAATTPPLLAANNEETTAA 
CCeennttrruumm EEdduukkaaccyyjjnnee UUrrssyynnóóww 

aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 9955,, 
kkllaattkkaa XXVVIIIIIIaa,, 22 ppiięęttrroo 

0022-777777 WWaarrsszzaawwaa 
tteell.. ++4488 2222 110000 5533 4477 
tteell.. ++4488 773300 666600 777700 
wwwwww..mmaattppaanneettaa..ppll 

ee-mmaaiill:: bbiiuurroo@@ee-mmaappllppaanneettaa..ppll 
ee-mmaaiill:: zzaappiissyy@@ee-mmaattppllaanneettaa..ppll

Matematyka królową nauk w Matplanecie
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JJaakk kkiieerroowwaannaa pprrzzeezz ppaanniiąą ppllaaccóówwkkaa,,
mmiieesszzcczząąccaa ssiięę pprrzzyy uulliiccyy ZZWWMM nnaa UUrr-
ssyynnoowwiiee,, jjeesstt pprrzzyyggoottoowwaannaa ddoo nnoowweeggoo
rrookkuu sszzkkoollnneeggoo?? CCzzyy zzmmaaggaa ssiięę zz pprroo-
bblleemmaammii nniieeddooffiinnaannssoowwaanniiaa,, nniieeddoossttaa-
tteecczznneejj iinnffrraassttrruukkttuurryy,, aa mmoożżee zzbbyytt mmaa-
łłeejj lliicczzbbyy uucczznniióóww??

Jeżeli chodzi o naszą szkołę, to na
pewno nie można mówić o jakimkol-
wiek niżu demograficznym, podobnie
zresztą jak w całej dzielnicy. Na szczę-
ście, przy mocnym obłożeniu szkoły,
subwencja oświatowa wystarcza nam
na pokrycie kosztów wszystkich godzin
lekcyjnych. Jeśli zaś chodzi o infrastruk-
turę, to akurat wszystkie duże remon-
ty, wymagające poważnych nakładów
finansowych, są konsultowane z odpo-
wiednim wydziałem urzędu Dzielnicy
Ursynów i mogę powiedzieć, że może-
my zawsze liczyć na wydatną pomoc.
Teraz będzie na przykład konserwowa-
ne boisko szkolne, trzeba bowiem na-
prawić płytę do gry w koszykówkę. Na-
tomiast wszystkie drobne remonty sta-
ramy się przeprowadzać na bieżąco si-
łami własnymi, wykorzystując pienią-
dze na wydzielonym rachunku docho-
dów własnych, jakie szkoła zarabia na
wynajmie sal. 

TToo,, żżee nniiżż ddeemmooggrraaffiicczznnyy SSzzkkoołłyy PPoodd-
ssttaawwoowweejj nnrr 331199 aakkuurraatt nniiee ddoottkknnąąłł,, ttoo
cchhyybbaa nniiee jjeesstt ssyyttuuaaccjjaa ttyyppoowwaa ww sskkaallii
kkrraajjuu.. CCiieekkaawwee zzaatteemm,, cczzyy lliicczzbbaa
uucczznniióóww ww kkiieerroowwaanneejj pprrzzeezz ppaanniiąą
sszzkkoollee uuttrrzzyymmuujjee ssiięę oodd llaatt nnaa ppooddoobb-
nnyymm ppoozziioommiiee??

Wprost przeciwnie. Uczniów jest co-
raz więcej. W ubiegłym roku było ich
650, a w tym roku prawie siedmiuset.
Zazwyczaj przybywa nam co roku jeden
oddział. To wiąże się na pewno z liczbą
dzieci urodzonych w rejonie szkoły. Ur-
synów na pewno na niż demograficzny
nie cierpi. 

WWiieemm,, żżee sszzkkoołłaa mmaa bbaarrddzzoo ddoobbrree
wwyynniikkii nnaauucczzaanniiaa.. 

To prawda, ale chcemy, żeby były
jeszcze lepsze. Cały czas chodzi o to,
żeby dzieci kończące naszą szkołę świet-
nie sobie radziły w gimnazjum. Nie tyl-
ko pod względem wyników w nauce,
lecz także pod względem emocjonal-
nym. Dlatego przywiązujemy dużą wa-
gę do procesu wychowawczego. Bo to
jeszcze ten okres, kiedy nauczyciel jest
dla dziecka dużym autorytetem. Może
mu wpoić szereg ważnych zasad, norm
społecznych. A poza tym mamy to
szczęście, że wciąż trafiamy na bardzo
mądrych rodziców, którym zależy, że-
by ich dzieci dobrze się uczyły, dobrze
się wychowywały, żeby odnosiły suk-
cesy. Jeżeli chodzi o współpracę z rodzi-
cami i motywowanie dzieci do nauki,
naprawdę nie ma na co narzekać. Ursy-
nowska “dzieciarnia” to są naprawdę
bardzo dobrzy uczniowie. A kadra na-
uczycielska jest u nas znakomita, co
mnie, jako dyrektorowi szkoły, ogrom-
nie ułatwia pracę. 

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee wwiieelluu nnaauucczzyycciieellii ttoo
mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa......

Oczywiście, ja też mieszkam w tej
dzielnicy, a moje dzieci tutaj się uczą. 

WW wwiieelluu sszzkkoołłaacchh ssttoołłeecczznnyycchh ssąą nniiee-
mmaałłee pprroobblleemmyy wwyycchhoowwaawwcczzee zz ddzziieećć-
mmii ii mmłłooddzziieeżżąą.. CCzzyy UUrrssyynnóóww,, aa ww sszzcczzee-
ggóóllnnoośśccii SSPP nnrr 331199 ttoo wwyyjjąątteekk??

Sądzę, że takie problemy występują
dopiero na etapie gimnazjów, gdy za-
czyna się trudny okres dorastania i wią-
żącego się z tym niekiedy młodzieńcze-
go buntu. Szkół podstawowych to jesz-
cze tak bardzo nie dotyka. Jeżeli u nas
doszukiwać się jakichś kłopotów natu-
ry wychowawczej, to dotyczy to przede
wszystkich małych dzieci, sześcio- i sied-
mioletnich, niedojrzałych emocjonal-
nie. Nie wynika to z błędów wycho-
wawczych rodziców bynajmniej albo
ze specyfiki środowiska lokalnego, tyl-
ko jest immanentną cechą tej fazy roz-
woju biologicznego. Jak w każdej szko-
le, mamy trochę dzieci z nadpobudliwo-
ścią psychoruchową, cierpiących na
brak koncentracji. Ale to są normalne
problemy rozwojowe naszych uczniów
i z tymi problemami musimy sobie ra-
dzić. Kadra nauczycielska jest na to
przygotowana. 

AA jjaakk SSPP 331199 pprrzzeeżżyyłłaa pprrzzeełłoomm,,
zzwwiiąązzaannyy zz ppóójjśścciieemm ddoo sszzkkoołłyy sszzeeśścciioo-
llaattkkóóww??

Akurat u nas w szkole zawsze była ze-
rówka, więc w naszym wypadku to
wcale nie była nowość, która mogła na-
uczycieli zaskoczyć. Sześciolatki zado-
mowiły się w naszej szkole od dawna,
więc tak bardzo tej reformy w oświacie
nie odczuliśmy. Poza tym, szkoła jest
tak zbudowana, że mamy oddzielne
skrzydło, które można było zaadapto-
wać dla sześciolatków. A warunki do
nauki mają dobre, nie uczą się bowiem
na zmiany, tylko wszystkie przychodzą
do szkoły w godzinach przedpołudnio-
wych. Niemniej, w związku z sześciolat-
kami my jako nauczyciele musieliśmy
zmienić sposób postrzegania swojej pra-
cy, przygotowując się do prowadzenia
procesu dydaktycznego z dzieckiem
młodszym. Nie spowodowało to wszak-
że większych komplikacji, bo kadra pe-
dagogiczna przeszła odpowiednie szko-
lenie. Każdy z nas miał na studiach pe-
dagogikę i psychologię rozwojową i do-
skonale wiemy, jak radzić sobie z dzieć-
mi. A niezależnie od tego rodzice nam
pomogli, no i daliśmy radę. Te sześcio-
latki, które rozpoczęły naukę w klasie
pierwszej, a teraz pójdą do czwartej
klasy, wcale nie odbiegają poziomem od
dzieci o rok starszych. Znakomicie się
rozwinęły. One stanowiły swego rodza-
ju awangardę. To rodzice decydowali
jeszcze, czy posłać dziecko w tym wie-
ku do szkoły. I okazuje się, że ci, co się
nie przestraszyli tak wczesnego startu
szkolnego swoich pociech, powzięli traf-
ną decyzję. Jestem pewna, że te dzieci
bez kłopotu dadzą sobie radę w klasie

czwartej. A wiem co mówię, bo eduka-
cja wczesnoszkolna jest jedną z moich
specjalności. A nawet moją pasją. 

SSzzkkoołłaa pprroowwaaddzzii kkllaassyy ssppoorrttoowwee ii
bbaarrddzzoo jjeesstteemm cciieekkaaww,, jjaakk ttoo wwyygglląąddaa
oodd ssttrroonnyy oorrggaanniizzaaccyyjjnneejj......

Przede wszystkim powiem, że są to
klasy albo o jednorodnej specjalizacji -
jaką jest na przykład pływanie, albo o
dwu specjalizacjach, jak piłkarsko-pły-
wacka. Jest klasa tenisowa, pływacko-
-tenisowa, a także ogólnorozwojowa.
Wszystko w tym wypadku zależy od
decyzji rodziców. Dzieci w klasach spor-
towych - oprócz zwykłych przedmio-
tów - mają po 10 godzin wychowania fi-
zycznego w tygodniu, z czego sześć to
jest regularny trening.

CCzzyy bbeezz kkłłooppoottuu ggooddzząą ttaakkąą iilloośśćć zzaa-
jjęęćć ssppoorrttoowwyycchh zz nnaauukkąą??

Szczerze mówiąc, jestem dla tych
dzieci pełna podziwu, widząc, że przy
takiej intensywności zajęć świetnie da-
ją sobie radę. Wygląda na to, że ta inten-
sywność jakby je automatycznie dys-
cyplinowała. W efekcie potrafią się tak
zmobilizować, że mają - i to od lat - naj-
lepsze wyniki w nauce. 

PPaannii ddyyrreekkttoorr lleejjee ppoo pprroossttuu mmiióódd
nnaa sseerrccee ddzziieennnniikkaarrzzaa ssppoorrttoowweeggoo,, kkttóó-
rryymm jjeesstteemm oodd ppoonnaadd cczztteerrddzziieessttuu llaatt......
ZZaawwsszzee uuwwaażżaałłeemm bboowwiieemm,, żżee ssppoorrtt
ttoo nniiee ttyyllkkoo zzddrroowwiiee,, aallee ii ssaammooddyyssccyy-
pplliinnaa......

Dodam jeszcze, że w zakresie tenisa
już od dwunastu lat współpracujemy
ze Stowarzyszeniem Sportowym “Tie-
-Break”, a jeśli chodzi o pływanie, korzy-
stamy z basenu UCSiR przy Koncerto-
wej, współpracując z klubem GIM-92. I
w obu wypadkach współpraca układa
się doskonale. 

WW ttaakkiimm rraazziiee mmoożżnnaa ssiięę ssppooddzziiee-
wwaaćć,, żżee zz wwaasszzeejj sszzkkoołłyy wwyyjjddąą pprrzzyysszzllii
mmiissttrrzzoowwiiee ssppoorrttuu.. AA pprrzzyyppoommnnęę,, żżee zz
uurrssyynnoowwsskkiicchh sszzkkóółł wwyywwooddzząą ssiięę mmiięę-
ddzzyy iinnnnyymmii rreepprreezzeennttaannccii PPoollsskkii ww ssiiaatt-
kkóówwccee - KKaattaarrzzyynnaa SSkkoowwrroońńsskkaa-DDoollaattaa
ii ZZbbiiggnniieeww BBaarrttmmaann.. 

Nic dziwnego, że i ja oczekuję, iż nasi
wychowankowie zapracują na chwałę
sportu polskiego. Dlatego organizujemy
im spotkania ze sławnymi sportowcami
polskimi, jak choćby z Sebastianem Świ-
derskim - siatkarzem z reprezentacji Pol-
ski. Nasi uczniowie również w tamtym
roku uczestniczyli w dwóch spotkaniach
zorganizowanym przez Burmistrza
Dzielnicy i dyrekcję SP 323 z mistrzami
olimpijskimi z Londynu (m.in. mistrzem
olimpijskim w pchnięciu kulą Tomaszem
Majewskim) oraz z paraolimpijczykami
- mistrzami szermierki.

Najważniejsze zaś, że bardzo nam za-
leży w szkole, aby wspierać rozwój po-
znawczy dziecka z rozwojem fizycznym,
“małym sportowcom” łatwiej uzyskiwać
dobre wyniki w nauce. Bo te dwa ele-
menty są ze sobą ściśle powiązane. 

DDzziięękkuujjęę zz rroozzmmoowwęę
M A C I E J  P E T R U C Z E N K O

O sukcesach Szkoły Podstawowej nr 319 im. Marii Kann mówi dyrektor Izabela Konwerska-Barciak

Sport najlepszą zachętą do nauki

SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 331199 pprrzzyy uull.. ZZWWMM 1100 funkcjonuje od 1 września 1983
roku, nosząc od 1996 imię Marii Kann - harcerki i pisarki, wielkiej przyjaciół-
ki dzieci i młodzieży. W 1993 dyrekcja szkoły - wespół z rodzicami - pozięła de-
cyzję o rozbudowie placówki i poprzez akcje zarobkowe (sprzedaż cegiełek,
organizacja koncertów, aukcja prac uczniów i nauczycieli itp.) zebrano aż 120
mln złotych. 

W 2001 powstał przy szkole Klub Europejski. Niektóre klasy realizują pro-
gramy autorskie nauczycieli. Od roku szkolnego 2007-2008 dyrektorem szko-
ły jest pani Izabela Konwerska-Barciak, która objęła to stanowisko po wygra-
niu konkursu. 

Uczniowie SP 319 osiągają duże sukcesy w licznych konkursach, czego do-
brym przykładem są pierwsze miejsca Mateusza Łakomca i Małgorzaty Gwiz-
dały w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego GALILEO (w grupie
klas piątych) czy dwoje laureatów Przedmiotowych Konkursów Matematycz-
nych - Michał Wasilewski i Marta Sypniewska z klas szóstych.

Szkoła zainicjowała nowatorskie rozwiązanie edukacyjne dla młodych in-
ternautów: Sieciaki.pl.

Od 2000 roku w SP 319 prowadzone są klasy sportowe ze specjalnością te-
nisa , w 2008 roku rozszerzono ofertę edukacyjną o pływanie i piłkę nożną.
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Cukiernia Nenette jako pierwsza na rynku wprowadza nowy typ produktów

Pyszne i zdrowe wyroby bez cukru i glutenu...

CCuukkiieerrnnii ww ssttoolliiccyy bbeezz lliikkuu,, ccoo
wwyyrróóżżnniiaa NNeenneettttee nnaa ttllee iinnnnyycchh??

Nasze wypieki zdecydowanie
wyróżniają się na tle innych pro-
duktów. Są to wyroby cukiernicze
oraz pieczywo produkowane z
najwyższej jakości surowców,
między innymi z Ksylitolu, czyli
słodzika naturalnego z drewna
brzozy, mąk bezglutenowych,
oleju kokosowego czy nie uczula-
jących jaj od kur zielononóżek.
Absolutnie wszystko wytwarzane
jest bez użycia jakichkolwiek kon-
serwantów, sztucznych spulch-
niaczy czy polepszaczy smaku.

DDoo kkooggoo wwiięęcc kkiieerruujjeecciiee sswwoo-
jjee pprroodduukkttyy??

Adresatami naszej propozycji
są przede wszystkim ludzie świa-
domi, odżywiający się zdrowo i

dbający o swoją kondycje. Ludzie,
którzy mają pełną świadomość
tego, co spożywają i biorą za to
odpowiedzialność. Ważne są też
dla nas osoby z różnego rodzaju
problemami alergicznymi, a tak-
że klienci z różnych powodów bę-
dący na dietach zdrowotnych.
Warto też w tym miejscu podkre-
ślić, że spełniamy wszystkie nor-
my pozwalające na przygotowy-
wanie produktów bezgluteno-
wych, posiadamy również wszyst-
kie potrzebne do tego certyfikaty.

SSkkąądd ppoommyyssłł nnaa tteeggoo ttyyppuu
ddzziiaałłaallnnoośśćć??

Powiedzmy, że w mojej rodzi-
nie zmagaliśmy się z mniejszymi
bądź większymi uczuleniami
alergicznymi, z dietą bezglute-
nową na czele i w związku z tym

zawsze musieliśmy przygotowy-
wać dziesiątki potraw, by móc
wszystkim dogodzić. Staraliśmy
się używać więc takich produk-
tów, aby każdy mógł zjeść z czy-
stym sumieniem. Okazało się,
że nasze wyroby nie tylko są
znacznie zdrowsze, ale też co
najmniej równie smaczne, a mo-
że nawet i smaczniejsze.

NNaa mmaarrggiinneessiiee,, cciiaassttkkoo,, kkttóó-
rryymm zzoossttaałłeemm pprrzzeezz CCiieebbiiee uurraa-
cczzoonnyy bbyyłłoo wwyybboorrnnee..

Sam widzisz! A musisz wie-
dzieć, że ciasto, którego miałeś
okazję spróbować zostało przy-
gotowane bez użycia mąki, ja-
jek, cukru czy mleka, co więk-
szości Polaków od razu kojarzy
się z czymś niesmacznym, a jak
sam przyznałeś ciasto jest do-
skonałe. Było to ciasto wegań-
skie przygotowane bez produk-
tów pochodzenia zwierzęcego.
Muszę się pochwalić, że przy-
rządzam je wedle własnej recep-
tury opierającej się na mące mig-
dałowej oraz cytrusach i muszę
stwierdzić, że cieszy się coraz
większym powodzeniem. W za-
sadzie można je już chyba na-
zwać naszym małym hitem.
Wszyscy, którzy go spróbują
chwalą absolutnie niepowtarzal-
ny smak i dziwią się, że można
osiągnąć taki efekt bez cukru,
glutenu i cholesterolu.

TTrrzzeebbaa ttyyllkkoo mmiieećć ssiięę nnaa bbaacczz-
nnoośśccii,, żżeebbyy nniiee zzłłaappaaćć kkoolleejjnnyycchh
kkiillooggrraammóóww......

Produkty Nenette można spo-
żywać nie obawiając się, że wpły-
nie to negatywnie na nasz orga-
nizm. Dzięki wysokiej jakości pro-
duktom nasze ciasta są średnio
dwa, trzy razy mniej kaloryczne
niż tradycyjny sernik czy szarlot-
ka. Można powiedzieć, że otwie-

ramy tym sposobem drzwi do
świata słodkości nie tylko ludziom
zdrowym, ale także tym, którzy
do tej pory mogli tylko o nim ma-
rzyć. Ksylitol, który jest używany
w produkcji naszych wyrobów,
oprócz walorów smakowych ma
także wiele innych zastosowań.
Ma działanie bakteriobójcze, prze-
ciwdziała próchnicy, wzmacnia
szkliwo, chroni dziąsła. Trzeba też
zaznaczyć, że jest prawie o poło-
wę mniej kaloryczny niż cukier.

AA ccoo ppoozzaa ssłłooddkkoośścciiaammii??
Jak tylko możemy staramy się

wspierać wszystkich ludzi ma-
jących problemy alergiczne, dla-
tego też w swojej ofercie propo-
nujemy także bezglutenowe
chleby drożdżowe wypiekane na
miejscu wedle własnej receptu-

ry. Nie tylko tradycyjne, ale tak-
że między innymi z ziarnami sło-
necznika czy cieszący się dużym
powodzeniem chleb z suszonymi
pomidorami. Co ciekawe, nasze
pieczywo ma tak wyjątkowy
smak, że nie kupują go wyłącz-
nie ludzie będący na diecie, ale
także osoby zwyczajnie ciekawe
nowych smaków, które zakocha-
ły się w naszych wyrobach.

CCzzyyllii mmoożżnnaa ppoowwiieeddzziieećć,, żżee
ww PPoollssccee nnaassttaałłaa mmooddaa nnaa zzddrroo-
wwee ooddżżyywwiiaanniiee??

Moda to z całą pewnością jesz-
cze za dużo powiedziane, ale
myślę, że możemy już mówić o
trendzie. W Polsce jest coraz wię-
cej ludzi otyłych, a sporo osób
już to widzi i chce temu jakoś
przeciwdziałać. My też chcemy

pomóc, dlatego w każdy czwar-
tek między godziną 15 a 19 w
naszej cukierni dyżuruje diete-
tyk, który udziela bezpłatnych
porad naszym klientom. Gorą-
co zachęcam więc wszystkich do
odwiedzenia naszej cukierni, bo
wbrew panującej opinii nie
wszystko co zdrowe, nie może
być jednocześnie smaczne...

R o z m a w i a ł  Ł u k a s z  K o n d e j

CCuukkiieerrnniiaa NNeenneettttee

uull.. WWąąwwoozzoowwaa 66
ppoonniieeddzziiaałłeekk-ssoobboottaa 

1100-2200
wwwwww..nneenneettttee..ppll

2222 112211 5566 5522

Rozmawiamy z Agnieszką Żaczkiewicz, właścicielką
nowo otwartej cukierni Nenette na Kabatach. O zdro-
wej żywności, diecie bezglutenowej, wprowadzaniu no-
wego typu produktu, a przede wszystkim o doskona-
łych wypiekach...

LLiicczzyy ssiięę kkaażżddaa cchhwwiillaa ssppęęddzzoonnaa rraazzeemm zz ddzziieeććmmii ww ddoommuu
Do naszych skrzynek pocztowych trafił  lub

wkrótce trafi nowy Katalog IKEA 2014. Tę edycję
poświęcono codziennemu życiu pod jednym
dachem z dziećmi. IKEA rozumie, że dla dzieci,
najważniejszych ludzi na świecie, każda chwila
spędzona z rodzicami jest bardzo ważna, a cały
dom to dla nich najfajniejszy plac zabaw. 

W Polsce rodzice często pragną, aby dzieci
miały wszystkiego pod dostatkiem, co jest
źródłem dodatkowego stresu wynikającego z
pogoni za dobrami materialnymi (badanie
przeprowadzone wśród 1.800 uczniów z 23
miejscowości na Mazowszu i Śląsku w okresie
od listopada 2012 roku do marca 2013 roku:
http://www.rp.pl/artykul/1003155.html).
Często nie doceniają tych drobnych
momentów, które pozwalają budować bliskie
więzi rodzinne, a przecież okazując miłość i
uwagę swoim dzieciom, rodzice już robią dla
nich bardzo wiele. IKEA pragnie przywrócić
znaczenie codziennym chwilom spędzanym z

dziećmi. Chce, by rodzice pozbyli się presji i poczuli, że bycie razem z dziećmi jest najważniejsze.
Jest to najnowsza odsłona długoterminowego podejścia „Ty tu urządzisz”, którym IKEA w Polsce
zachęca ludzi do nieoglądania się na konwenanse i wszechobecne nakazy oraz do odważenia się
bycia sobą. Firma wierzy, że Polakom spodoba się taki punkt widzenia, a jej produkty i rozwiązania
ułatwią im stworzenie przestrzeni oraz wygospodarowanie czasu do bycia razem.

„IKEA od lat wspiera rodziny z dziećmi, tworząc rozwiązania idealnie dostosowane do ich
potrzeb. W tym roku chcemy jeszcze bardziej skoncentrować się na tym, co w życiu rodzinnym jest
najważniejsze – na byciu razem. Wiemy, że dzieci, najważniejsi ludzie na świecie, uwielbiają
spędzać czas ze swoimi rodzicami, a to, czym w danym momencie się zajmujemy, nie ma aż
takiego wielkiego znaczenia, gdy robimy to wspólnie. Może to być zabawa, pieczenie ciasteczek,
sortowanie skarpetek czy po prostu leżenie na sofie – każda chwila ma znaczenie” – powiedziała
Evelyn Higler, dyrektor generalny IKEA w Polsce. „W IKEA chcemy zawsze inspirować ludzi do
dokonywania pozytywnych zmian w życiu. Zachęcamy więc rodziców, aby spojrzeli na swoje
życie z dziećmi i swój dom w nowy, kreatywny sposób, aby wszyscy czuli się w nim lepiej każdego
dnia” – dodała Evelyn Higler.

Zarówno w nowym katalogu (obowiązującym od września 2013 do lipca 2014), jak i w sklepach
IKEA, Polacy znajdą  mnóstwo inspirujących pomysłów i porad, jak urządzić dom, aby ułatwić
rodzinie wspólne spędzanie czasu oraz uczynić codzienne życie jeszcze wygodniejszym dla
wszystkich domowników. Dodatkowo nowe, niższe ceny sprawią, że urządzanie domu stanie się
dla całej rodziny jeszcze większą frajdą. W katalogu nie zabrakło też wskazówek, jak żyć w sposób
bardziej przyjazny dla środowiska, a jednocześnie bardziej oszczędny.

IKEA nie zapomina również o potrzebach rodzin z dziećmi przy aranżowaniu wnętrz swoich
sklepów – chce, żeby szukanie rozwiązań dla domu stanowiło dla nich doskonałą okazję do wspólnego
spędzenia czasu i dobrej zabawy. To właśnie z myślą o rodzinach z dziećmi powstają kąciki i sale zabaw
dla najmłodszych czy specjalnie wydzielone miejsca w dziale dziecięcym, w których można testować
zabawki i świetnie się bawić. Firma zachęca też do cieszenia się wspólnymi posiłkami w jej
restauracjach, które wraz z wprowadzeniem Katalogu IKEA 2014 oferują nowe menu przygotowane
z myślą o potrzebach całej rodziny, a jednocześnie skomponowane zgodnie z obecnymi trendami
żywieniowymi w zakresie zbilansowanej diety. M a t e r i a ł y  p r a s o w e  I K E A
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Ursynowianka Magdalena Rejniak-Romer opowiada o tenisie – sporcie dla wielkich i dla małych

Sekretarz generalny chociaż bez sekretarki
KKiillkkaa mmiieessiięęccyy tteemmuu zzoossttaałłaaśś

SSeekkrreettaarrzzeemm GGeenneerraallnnyymm PPooll-
sskkiieeggoo ZZwwiiąązzkkuu TTeenniissoowweeggoo..
SSeerrddeecczznnee ggrraattuullaaccjjee!! 

Dziękuję.
CCzzyy sseekkrreettaarrzz ggeenneerraallnnyy mmaa

sswwoojjąą sseekkrreettaarrkkęę??
Zostałam wybrana na drugą

kadencję do zarządu Polskiego
Związku Tenisowego. Całe po-
przednie cztery lata pracowa-
łam w PZT, w końcówce pierw-
szej kadencji jako dyrektor za-
rządzający. Tylko trzy osoby z
poprzedniego Zarządu przeszły
do obecnego, byłam jedną z
nich. Wynika z tego, że to, co ro-
biłam do tej pory zyskało aproba-
tę, dlatego też zamierzam konty-
nuować swoją pracę jako sekre-
tarz generalny. A wracając do
pytania – nie, nie mam sekretar-
ki. Mam swój obszar działania,

zakres obowiązków, ale nie je-
stem pracownikiem PZT, urzę-
dującym na co dzień w biurze.

NNiiee ddzziiwwiięę ssiięę,, żżee ddoocceenniioonnoo
TTwwoojjąą pprraaccęę,, bboo wwiiddaaćć jjąą nnaa wwiiee-
lluu ppoollaacchh.. WW IInntteerrnneecciiee:: TTwwiitt-
tteerr,, YYoouuttuubbee,, LLiinnkkeeddIInn...... WW rree-
aalluu:: zzaawwooddyy ddzziieeccii,, ddoorroossłłyycchh,,
sszzkkoolleenniiaa,, ttuurrnniieejjee...... IImmppoonnuujjąą-
ccaa aakkttyywwnnoośśćć.. JJaakk ttoo ssiięę rroobbii??

Wydaje mi się, że jest to po-
kłosie uprawiania sportu przez
całe życie. Od najmłodszych lat
musiałam być bardzo zorganizo-
wana, poukładana, aby sobie po-
radzić z wieloma obowiązkami.
Nigdy nie zrezygnowałam z na-
uki, starałam się ją godzić z upra-
wianiem sportu, potem studia na
trzech kolejnych kierunkach z
działalnością zawodową. Potra-
fiłam to sobie zorganizować, za-
planować. Nie przeraża mnie

ilość pracy, zawsze zastanawiam
się jak ją wykonać, a nie myśleć,
że nie podołam. Zawsze szukam
rozwiązania problemu, a nie uza-
sadnień niemożności – tego na-
uczył mnie sport. Bardzo dużo
też wyniosłam z domu, bo rodzi-
ce nauczyli mnie takiego podej-
ścia do życia. Jeśli pojawia się
możliwość działania na jakimś
polu, to staram się ją wykorzy-
stać – jak w sporcie.

WW ssppoorrcciiee,, cczzyyllii ggłłóówwnniiee ww 
tteenniissiiee..

Tak, ale ja też uprawiałam siat-
kówkę przez cztery lata i łączyłam
te dwie dyscypliny, co także wy-
magało planowania i wręcz per-
fekcyjnej organizacji życia. Moż-
na powiedzieć, że każdy dzień
miałam zaplanowany co do mi-
nuty. Cała nasza rodzina, łącznie
z moimi siostrami, była zaangażo-

wana w tenis od za-
wsze. Do dziś wszyscy
w jakiś sposób przy te-
nisie funkcjonujemy. I
to jest dobre, bo może-
my poświęcać się spor-
towi, który lubimy.

WWiiddzzęę nnaa ppóółłkkaacchh
mmnnóóssttwwoo ppuucchhaarróóww,,
zzaappeewwnnee nniiee wwsszzyysstt-
kkiiee nnaalleeżżąą ddoo CCiieebbiiee,,

aallee rroobbiiąą wwrraażżeenniiee..
Jeśli cho-

dzi o

grę w tenisa, to
myślę, że jak na

tamte czasy
osiągnęłam bar-
dzo dużo, lecz

jest to, oczywi-
ście, nieporówny-
walne ze współ-
czesnymi osią-
gnięciami na-
szych zawodni-
ków. Można po-

wiedzieć, że
moje pokole-
nie dopiero
przecierało
szlaki do
tych naj-
wyższych
osiągnięć.
To, co
dzieje się
teraz w

polskim te-
nisie jest fanta-

styczne, wszyscy
marzymy, aby ten

moment trwał jak
najdłużej. Ja oczywi-
ście takich sukcesów
nie osiągnęłam, ale,
podkreślam, sport wy-
robił we mnie wiele
pozytywnych cech,
nauczył mnie różnych
rzeczy – stosunku do
życia, umiejętności
przegrywania, ucze-
nia się na własnych
błędach. Sport prostu-
je i wzmacnia charak-
tery?

Warta podkreślenia,
jest jeszcze jedna waż-
na sprawa. Od 13 lat
mam swoją rodzinę –
męża i dwóch synów,
starszy wkrótce skoń-
czy 10 lat. Dzięki zor-
ganizowaniu sobie ży-
cia znajduję czas na to
wszystko, o czym
wspomnieliśmy i na
jeszcze kilka aktywno-
ści. Każdemu rodzico-
wi, przychodzącemu
czy do PZT, czy tu do
klubu proponujemy,

zalecamy, by kierował swoje
dzieci w stronę sportu. Oczywi-
ście, spełnieniem marzeń jest sy-
tuacja Agnieszki Radwańskiej,
czy Jurka Janowicza, kiedy wraz
z uprawianiem jakieś dyscypliny
przychodzą sukcesy i to na taką
skalę, ale nie tylko o to chodzi. Ja
w zasadzie nie znam przypad-
ku negatywnego, człowieka, któ-
remu sport w życiu zaszkodził.
Nawet jeśli zawodnik odniesie
kontuzję, ucierpi na zdrowiu, to
wyciągnąwszy z tego wnioski, i
tak się czegoś nauczy, coś zro-
zumie. 

PPrrzzeettaarrlliiśśmmyy zzaatteemm sszzllaakkii ddoo
RRaaddwwaańńsskkiieejj ii JJaannoowwiicczzaa.. DDoo
WWiimmbblleeddoonnuu!! JJaakk ttaamm bbyyłłoo??

Niesamowicie. Ponieważ mój
mąż jest dziennikarzem teniso-
wym, siłą rzeczy nasze zaintere-
sowania się pokrywają. Wspól-
nie zdecydowaliśmy, że pojedzie-
my na pierwszy tydzień zawo-
dów. Ponieważ w zeszłym roku ja
miałam przyjemność obejrzeć na
żywo finał, więc było naturalne i
bezdyskusyjne, że obserwowa-
nie półfinałów i finałów przypad-
nie w tym roku Adamowi, tym
bardziej, że już wcześniej twier-
dził, iż co najmniej dwójka Pola-
ków będzie grała w półfinałach.
Adam był w Londynie, a ja rozmy-
ślałam, zastanawiałam się i mu-
szę wyznać – nie wy-
trzymałam.

„Ach, nie wiem, co
będzie w przyszłości –

jadę”. I pojechałam. Decyzji nie
żałuję. Przeżycie niesamowite.
Kiedy już było wiadomo, że je-
den Polak zagra w półfinale, bo
Łukasz (Kubot – przyp. red.) i Ju-
rek wygrali swoje mecze, to za-
częło się tam szaleństwo. Pano-
wała nieprawdopodobnie pozy-
tywna atmosfera wokół Polski.
Rozpierało mnie poczucie dumy
z bycia Polakiem. Chyba pierwszy
raz w życiu miałam okazję od-
czuwać tak dużo pozytywnych
emocji w stosunku do Polski i Po-
laków. Byłam zadziwiona, bo pa-
dało tak wiele, tak dobrych słów
o naszych zawodnikach, „amba-
sadorach” naszego kraju. Bardzo
ich, a przez to nas Polaków, chwa-
lono. Za, chociażby, gest z wy-
mianą koszulek, za sportową po-
stawę, za wypowiedzi. Była to ab-
solutnie czysta, pozytywna pro-
mocja Polski przez tenis. I to w
tak ważnym, globalnym sporcie
jakim jest tenis i w tak ważnym,
historycznym dla dyscypliny miej-
scu, jakim jest All England Lawn
Tennis Club czyli Wimbledon.

SSzzkkooddaa ttyyllkkoo,, żżee jjeeddeenn zz nnaa-
sszzyycchh tteenniissiissttóóww mmuussiiaałł ooddppaaśśćć??

Miałam okazję zamienić z Łu-
kaszem parę słów. Awans do czo-
łowej ósemki, to ogromny suk-
ces. W tym turnieju znalezienie
się w ćwierćfinale singla nobili-
tuje. Zawodnik staje się automa-
tycznie członkiem wimbledoń-
skiego klubu „Last 8”. Może po-
tem do końca życia nie troszczyć
się o bilety, zapewnia mu to
członkostwo tego klubu. Nie
można tego kupić, załatwić – to
jest przywilej przyznawany tylko
za sportowe osiągnięcie. Wim-
bledon w ogóle jest miejscem
czarownym, niezwykłym. Na
każdym kroku czuje się tam tra-
dycję, wyjątkowość, niepowta-
rzalną atmosferę. Nawet trawa
jest tam bardziej zielona, niż
gdzie indziej. Na każdym kroku,
począwszy od tych dopieszczo-
nych trawników, kwiatuszków,
poprzez zachowanie całej obsłu-
gi, żołnierzy w przeróżnych
mundurach, stewardów, a na lo-

ży królewskiej kończąc odczu-
wa się unikalność tego miejsca.
Tym bardziej należy docenić suk-
ces naszych sportowców.

MMóóggłł bbyyćć jjeesszzcczzee wwiięękksszzyy??
Można powiedzieć, że w przy-

padku Agnieszki pewien malu-
sieńki niedosyt jest, bo stała
przed życiową szansą i nie wia-
domo, kiedy taka okazja się po-
wtórzy. Oby jak najszybciej. Po-
zostańmy jednak przy stwierdze-
niu, że dwa półfinały to sukces
przeogromny. No, a mecz Jurka
z Murray’em, gra przeciwko Bry-
tyjczykowi, tam na jego terenie,
w napiętej do granic wytrzyma-
łości atmosferze – nieprawdo-
podobne ciśnienie. 

PPuubblliicczznnoośśćć zzaacchhoowwyywwaałłaa ssiięę
cchhyybbaa jjeeddnnaakk ddoośśćć eelleeggaanncckkoo
wwoobbeecc nnaasszzeeggoo zzaawwooddnniikkaa??

Tak. Kultura kibicowania w
Anglii jest na bardzo wysokim
poziomie. Rzadko pojawiały się
brawa po nieudanym zagraniu
Jurka, ale też można tych kibi-
ców zrozumieć i im wybaczyć,
bo przecież oni czekali ponad 70
lat na to, by Brytyjczyk wygrał
Wimbledon. Emocje były bardzo
duże. Myśmy też starali się do-
pingować Jurka, ale trudno prze-
krzyczeć ponad 12 tysięcy osób.

SSkkoorroo rroozzmmaawwiiaammyy oo wwiieellkkiimm
tteenniissiiee,, ttoo mmoożżee ppoorroozzmmaawwiiaajj-

mmyy oo ooddrroobbiinnęę mmnniieejj-
sszzyymm,, aallee nnaajjwwiięękksszzyymm
tteeggoorroocczznnyymm śśwwiięęcciiee ttee-

nniissoowwyymm nnaa nnaasszzeejj zziieemmii,,
cczzyyllii oo PPuucchhaarrzzee DDaavviissaa..

Gramy 13-15 września na
Torwarze. Ważne, że spotka-

nie odbywa się w Warszawie,
czyli w centrum Polski, dzięki te-
mu każdy ma możliwość stosun-
kowo łatwego dojazdu. Sam
mecz wzbudza ogromne zainte-
resowanie. Z wielu powodów jest
to mecz historyczny. Pierwszy
raz gramy o awans do elitarnej
grupy szesnastu najlepszych ze-
społów. Jeszcze nigdy nie mieli-
śmy takiej możliwości. Mamy
bardzo mocną drużynę, która nie
jest bez szans. Gramy na kortach
ziemnych, z przeciwnikiem, któ-
ry jest bardzo trudny, a dodat-
kowo stoi za nim historia tenisa,
zwłaszcza jeśli chodzi o występy
w Pucharze. Australijczycy w
„Grupie Światowej” po raz ostat-
ni wystąpili w 2007 roku, toteż
sądzę, że będą w walce o awans
nie mniej zdeterminowani, niż
nasza drużyna. Przyjadą pod wo-
dzą tenisisty-legendy Patricka
Raftera. Wszystko wskazuje na
to, że kibiców czekają bardzo du-
że emocje. Warto zdać sobie spra-
wę z tego, że mecze Pucharu Da-
visa są czymś zupełnie innym niż
turnieje. Można je porównać tyl-
ko z występami reprezentacji na-
rodowej w piłce nożnej, czy siat-
kówce. Atmosfera tych wydarzeń
jest absolutnie niepowtarzalna,
odświętna. Miałam przyjemność
oglądać w Pradze spotkanie Cze-
chów z Hiszpanami – 14 tysięcy
ludzi w narodowych strojach, at-
mosfera w pełni porównywalna
z największymi wydarzeniami
piłkarskich reprezentacji. Wie-
rzymy, że na Torwarze też tak
będzie. To jest właśnie ta magia
Pucharu Davisa.

WW hhaallii ppoojjaawwii ssiięę zziieemmiiaa!!
Zostanie skonstruowany od-

powiedni kort. Jako gospodarze
mamy przywilej wyboru na-
wierzchni. Nasi zawodnicy za-
decydowali, że najlepiej im się
będzie grało na kortach ziem-
nych, dlatego Związek zrobił
wszystko, aby takie podłoże
przygotować.

AA nnaa nnaasszzeejj,, uurrssyynnoowwsskkiieejj zziiee-
mmii mmaammyy SSzzkkoołłęę TTeenniissaa TTiiee-BBrr-
eeaakk.. JJaakk ssiięę mmiieewwaa?? CCzzyy ooddcczzuu-
wwaacciiee wwiięękksszzee zzaaiinntteerreessoowwaanniiee
tteenniisseemm??

Miewa się bardzo dobrze. Jed-
nak z całą mocą chcę podkreślić,

że ursynowianie lubią być aktyw-
ni i aktywnie spędzać czas. Za-
wsze wielu mieszkańców tej
dzielnicy chciało uczyć się gry w
tenisa. Dlatego też na Ursynowie
wielkiego boomu nie odczuwa-
my, bo, powtórzę, tutaj rodzice i
dzieci zawsze lgnęły do białego
sportu. Oczywiście, z roku na rok
mamy coraz więcej chętnych, co
poczytujemy sobie za sukces, ale
nie ukrywam, że niejaki wpływ
na ten fakt ma oferta klubu. Kła-
dziemy, bowiem, szczególny na-
cisk na szkolenie dzieci. Tym bar-
dziej, że jesteśmy jednym z
pierwszych w Polsce klubów, któ-
ry rozpoczął szkolenie według
zasad programu „Tenis 10”. Na
bazie naszej pracy program roz-
przestrzenił się na całą Polskę. Z
ramienia PZT jestem jego koor-
dynatorem. Z grubsza rzecz bio-
rąc, program opiera się na meto-
dyce szkolenia dzieci, dzięki któ-
rej szybciej uczą się one gry w te-
nisa, a przekazujemy im wiedzę
i umiejętności w atrakcyjnej dla
nich formie. W ramach progra-
mu „Tenis 10” mamy w klubie
kilkaset dzieci, regularnie przy-
chodzących na zajęcia. Na bazie
wyników szkoleń wybieramy naj-
zdolniejsze i kierujemy je do grup
sportowych. Grupami sportowy-
mi – Tie-Break teamem – opieku-
je się od sześciu lat trener, który
przyjechał do nas z Francji. Zaj-
muje się on dziećmi kategorii do
14 lat. W zeszłym roku mieliśmy
mistrzów Polski do lat 12, zawod-
ników w czołówce kraju, którzy
idą do grupy sportowej. Kolejne
roczniki dzieciaków chcą treno-
wać wyczynowo tenis. Grywa u
nas także dużo dorosłych, przy-
chodzą często całe rodziny. Stwo-
rzyła się „Liga pań”. Panie, które
nie siedzą, nie popijają kawki w
czasie treningu swojego dziecka,
ale biorą rakietę do ręki i grają.
Od września ruszą także „Liga
panów”, a dla początkujących
dorosłych program Tennis
Xpress.

CCzzyyllii ddzziiaałłaallnnoośśćć ssppoorrttoowwaa,,
aallee tteeżż rreekkrreeaaccyyjjnnaa??

Zdecydowanie tak. My też, ja-
ko klub się zmieniamy. Kluby te-
nisowe to nie może być tylko
kort i siatka. To ma być miejsce,
gdzie można spędzić trochę wię-
cej czasu, gdzie każdy członek
rodziny znajdzie ofertę dla sie-
bie, ale jednocześnie spędzi mi-
ło czas z rodziną. Powoli zmie-
rzamy do stworzenia społeczno-
ści tenisowej przy naszym klu-
bie – grupy osób związanych pa-
sją do tenisa, chcących wspólnie
spędzać czas. Staramy się prze-
konywać rodziców, aby kiero-
wali dzieci ku sportowi. Aby mi-
mo trudności, bo trzeba inwe-
stować pieniądze i czas, podjęli
ten wysiłek, bo to, czego ich
dziecko się nauczy i jak zostanie
ukształtowane jest wartością nie-
mierzalną, której nie da się kupić
– ją trzeba wypracować.

Mamy podstawy by wierzyć,
że i im, i nam się to uda, bo za-
równo dzieci, jak i grupa rodzi-
ców, grupa trenerów to zespół,
jaki mogłam sobie tylko wyma-
rzyć. Dla jasności muszę koniecz-
nie stwierdzić, że nie osiągnęła-
bym sukcesu, gdyby nie pomoc
współpracowników i pracowni-
ków. Sama nie dałabym rady
wszystkiego zrobić – ani w klu-
bie, ani w PZT.

ŻŻyycczzęę zzaatteemm,, TTiiee-BBrreeaakkooww-
ii ccoo nnaajjmmnniieejj ttaakkiicchh ssuukkcceessóóww,,
jjaakkiiee oossiiąąggnnęęllii nnaassii cczzoołłoowwii ttee-
nniissiiśśccii,, nnaasszzyymm rreepprreezzeennttaannttoomm,,
pprróócczz zzwwyycciięęssttwwaa nnaadd AAuussttrraalliiąą,,
ssaammyycchh ffiinnaałłóóww,, aa sseekkrreettaarrzzoowwii
ggeenneerraallnneemmuu PPoollsskkiieeggoo ZZwwiiąązzkkuu
TTeenniissoowweeggoo,, pprróócczz sseekkrreettaarrkkii,,
jjeesszzcczzee wwiięękksszzyycchh ppoowwooddóóww ddoo
dduummyy zzee sswweejj pprraaccyy..

R o z m a w i a ł  R y s z a r d  K o c h a n
F o t o  L e c h  K o w a l s k i
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Podobnie jak w latach po-
przednich, w lipcu 2013 r.
ukazał się miejski doku-
ment: “Założenia do pro-
jektu budżetu miasta sto-
łecznego Warszawy na rok
2014”, firmowany przez
prezydenta Warszawy. Do-
kument jest opisem stanu
obecnego i założeń na
przyszłość i w zasadzie nie
zawiera konkretów, także
zestawień tabelarycznych
i wykresów. 

Istota budżetu na rok przyszły
zawarta jest już w tytule pierw-
szego rozdziału merytoryczne-
go: “Główne kierunki działania
miasta stołecznego Warszawy w
warunkach ograniczonych moż-
liwości finansowych”. W rozdzia-
le tym Prezydent stwierdza, że:
“W celu zminimalizowania ry-
zyk zewnętrznych i stworzenia
warunków dla realizacji wielo-
letniego programu inwestycyj-
nego Miasta, w tym dokończe-
nia budowy centralnego odcinka
metra II linia, przy planowanej
redukcji deficytu budżetowego,
kontynuowane będą działania
stabilizujące i wzmacniające fi-
nanse m. st. Warszawy polegają-
ce m. in. na:”. Tu następuje wyli-
czenie ośmiu działań, przy czym
na pierwszych miejscach są:

- optymalizacja dochodów z
opłat i taryf, w tym w ramach
przyjętych przez Radę m. st.
Warszawy programów w hory-
zoncie najbliższych lat,

- optymalizacja dochodów z
podatków lokalnych w ramach
stawek ustawowych.

Użyto tu eleganckiego słowa
“optymalizacja”, ale o co cho-
dzi? Oczywiście o “maksymaliza-
cję” przychodów do kasy Mia-
sta. Na stronie 23 omawianego
tekstu napisano to wprost: “...
poprzez korektę stawek podat-
kowych w ramach stawek mak-
symalnych określonych przez
ministra finansów”. I to prak-
tyczne wszystko co niesie 50-
stronicowa broszura pod wymie-
nionym wcześniej tytułem, al-
bowiem zawarta w ostatnim
punkcie obietnica: “poszukiwa-
nie realnych, alternatywnych
mechanizmów finansowania za-
dań publicznych (np. partner-
stwo publiczno-prywatne)”, jest
tylko jednym z zaklęć powtarza-
nych od lat.

Na kolejnych stronach “Zało-
żeń ...” podane są pewne infor-
macje bardziej konkretne. Napi-
sano tu m.in.: “ Szacuje się, że
łączny ubytek dochodów m.st.
Warszawy w wyniku zmian w
podatku PIT, a także na skutek
zawężenia katalogu czynności

objętych podatkiem od czynno-
ści cywilno-prawnych oraz w re-
zultacie spowolnienia gospodar-
czego, ograniczył w sposób trwa-
ły możliwości dochodowe War-
szawy o blisko 2,2 mld zł rocznie.
Dochody budżetowe Miasta po-
wiązane z koniunkturą, tj. z po-
datków PIT, CIT, PCC pozostają
poniżej poziomu notowanego w
2008 r., tj. sprzed spowolnienia
i przed wprowadzeniem ulg i ob-
niżką stawek podatkowych”. Z
przytoczonego cytatu wynika
bardzo wiele, albowiem 2,2 mld
zł, to ok. 20% budżetu w ostat-
nich latach. Trzeba też przypo-
mnieć, że dochody Miasta z tytu-
łu udziału w podatkach stano-
wiących dochody budżetu pań-
stwa, stanowią według planu na
2013 r. około 35% dochodów
Miasta i ponad 45% dochodów
własnych. Czyli, pomimo że Pol-
ska jest na tle UE “zieloną wy-
spą” wzrostu gospodarczego, to
przychody Warszawy z tytułu
udziału w podatku pobieranych
przez państwo spadają o blisko
2,2 mld złotych. Jeśli to praw-
da, a trudno nie ufać oficjalnemu
dokumentowi, to mamy do czy-
nienia z katastrofą finansów pu-
blicznych. W tej sytuacji zapew-
nienie pani prezydent o “opty-
malizacji” dochodów z opłat i ta-
ryf można interpretować jedy-
nie jako zapowiedź drastycznych
podwyżek - w sposób trwały -
wszelkich opłat, na które Mia-
sto ma wpływ!

Czarna dziura budżetu
Czarną dziurą, która otwiera

się coraz szerzej, są wypłaty z
budżetu Miasta tytułem odszko-
dowań za dekret Bieruta z 26
października 1945 r. o komuna-
lizacji gruntów warszawskich
oraz wypłaty za grunty przejęte
pod miejskie inwestycje. W la-
tach 2011 i 2012 Miasto wydat-
kowało na te cele (łącznie) po-
nad 590 mln zł, przy czym kwo-
ty z tych tytułów mają tendencję
rosnącą. Równie poważną kwo-
tą odszkodowań, które musi za-
płacić Warszawa, są wypłaty w
związku z roszczeniami właści-
cieli nieruchomości na skutek
uchwalenia lub zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego. W podsumowa-
niu tych wydatków napisano:
“W związku z roszczeniami z ty-
tułu tzw. Dekretu Bieruta oraz
odszkodowaniami w związku
uchwaleniem lub zmianą planu
zagospodarowania przestrzen-
nego szacuje się, iż kwoty z każ-
dego tytułu wynieść mogą od
kilku do kilkunastu miliardów
złotych”.

Obawiam się, że podstawo-
wym skutkiem zaistniałej sytu-
acji będzie zaniechanie lub moc-
ne ograniczenie przez Miasto
sporządzania miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego (m.p.z.p.), albowiem
- czego dotychczas prawie nie
uwzględniano - uchwalenie pla-
nu wiąże się z bardzo poważny-
mi wydatkami z kasy uchwalają-
cego plan - czyli Miasta. Efektem
będzie “dziki” rozrost Warszawy
i napędzanie pieniędzy do kie-
szeni urzędników decydujących
o budowie. Może powtórzyć się
sytuacja sprzed I wojny świato-
wej, kiedy każdy, kto miał odpo-
wiednie środki, mógł budować
co chciał, gdzie chciał i z czego
chciał. Warto może tu przypo-
mnieć, że w tamtych czasach
pewne fragmenty naszego mia-
sta miały gęstość zaludnienia na-
leżącą do najwyższych, a warun-
ki higieniczne do najniższych na
świecie. Obyśmy nie powrócili
do tej niechlubnej tradycji, a za-
niechanie sporządzania m.p.z.p.
niechybnie do tego prowadzi.

W 2012 r. nastąpił kolejny spa-
dek dochodów Miasta z tytułu
udziału w podatku CIT (podatku
dochodowym od osób praw-
nych). W porównaniu z rokiem

2011 spadek w 2012 wyniósł ok.
8%. Udział tego podatku w bu-
dżecie Miasta, który wynosił w
poprzednich latach około 1,80%,
w 2012 r. spadł do 1,68%. Ten-
dencja spadku dochodów z CIT,
która występuje w Warszawie od
2009 roku, związana jest niewąt-
pliwie z koniunkturą europejską,
ale także - moim zdaniem - z
traktowaniem przez władze War-
szawy działalności gospodarczej
jako uciążliwego balastu. 

Będą ostre cięcia
Potwierdzeniem takiego stanu

rzeczy jest zmniejszenie w budże-
cie na 2013 r. o 61,4% nakładów
na promocję takiej działalności.
Jest to najwyższy procentowy
wskaźnik “oszczędności” budże-
towych w 2013 r. Jestem przeko-
nany, że bez rozwoju działalności
gospodarczej, a w tym bez roz-
woju wytwórczości, nasze mia-
sto nie jest w stanie poprawić
swojej kondycji budżetowej. 

Samo podnoszenie (“optyma-
lizacja”) opłat i taryf to droga do-
nikąd. Warszawa musi rozwijać
działalność gospodarczą, albo-
wiem windowanie podatków,
opłat i taryf musi - wcześniej, czy
później - zakończyć się katastrofą,
czego przejawy mamy już obecnie

chociażby w postaci lawinowego
poparcia wniosku o odwołanie
Hanny Gronkiewicz-Waltz..

Zapowiedzią nadzwyczaj
ostrych cięć oszczędnościowych
w wydatkach Miasta w 2014 r. są
m.in. następujące stwierdzenia:
“Przewiduje się, że w wyniku
kontynuowanych działań efek-
tywnościowych i racjonalizują-
cych wydatki Miasta ogółem w
2014 r. zostaną ograniczone w
stosunku do planowanych w ro-
ku bieżącym przy pełnym zabez-
pieczeniu finansowym wydat-
ków na tzw. “janosikowe” oraz
komunikację publiczną”(s. 26).
(...) “Priorytetem w zakresie pla-
nowania wydatków bieżących
będzie zapewnienie funkcjono-
wania obiektów i urządzeń miej-
skiej infrastruktury technicznej i
społecznej oraz zaspokojenie bie-
żących potrzeb finansowych w
obszarze wydatków elastycz-
nych na poziomie adekwatnym
do możliwości budżetowych
Miasta ...”(s. 27).

Podsumowując, można po-
wiedzieć, że prezydent m.st.
Warszawy użyła kilku efektow-
nych “figur lingwistycznych”,
aby powiedzieć, że oprócz pie-
niędzy na zapłacenie “janosiko-
wego” oraz opłacenie mocno
zredukowanej w 2013 r. komuni-
kacji publicznej, na inne cele pie-
niędzy w miejskiej kasie prawie
nie będzie.

W “Założeniach... “ pani pre-
zydent wielokrotnie odwołuje
się do “Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej m.st. Warszawy na la-
ta 2013-2042”, przyjętej uchwa-
łą Rady Warszawy nr
XLVIII/1301/2012 z 13 grudnia
2012 r. Według tego dokumentu
poziom wydatków stolicy z roku
bieżącego w planowanej wyso-
kości 13.852 mln zł przekroczo-
ny zostanie dopiero w 2023 r.
(14.494 mln zł). W “Założeniach
...” tego nie wyjaśniono, ale jak
mniemam w “Prognozie ...” są
podane wielkości bez uwzględ-
nienia inflacji. Jeżeli tak rzeczy-
wiście jest, to budżet za 10 lat,
większy od tegorocznego o ok.
5%, w rzeczywistości będzie od
niego mniejszy. Pomijając opis
miejskich wydatków na poszcze-
gólne zadania w zakresie bieżą-
cej działalności Miasta, general-
ną ocenę finansowej przyszłości
stolicy można sprowadzić do sar-

kastycznego stwierdzenia: lepiej
już było. 

Życie nie lubi czarnowidztwa
i pesymistów, dlatego trzeba
sprawiedliwie stwierdzić, że
zgodnie z przysłowiem: “tak kra-
wiec kraje ... “. Prezydent nasze-
go miasta dzieli to, co ma do dys-
pozycji. Wiadomo przecież, że z
pustego i Salomon nie naleje.
Główny urzędnik Warszawy nie
ma żadnych możliwości wpły-
wania na europejską koniunk-
turę i negatywne zjawiska w go-
spodarce niektórych krajów stre-
fy euro, a tym samym na ze-
wnętrzne uwarunkowania mają-
ce istotny wpływ na sytuację eko-
nomiczną Polski, a w tym War-
szawy. Nic jednak nie stoi na
przeszkodzie, aby prezydent ini-
cjował, inspirował i promował
działalność gospodarczą na tere-
nie stolicy. Tymczasem, cały ten
zakres ewentualnej działalności
Hanny Gronkiewicz-Waltz owia-
ny jest mgłą tajemnicy. Śledzę
dosyć uważnie działania Ratu-
sza, ale nie zauważyłem żadnej
inicjatywy z tego zakresu. 

Bez tego nie ma szans...
Owszem, pamiętam awantu-

rę związaną z likwidacją parku
technologicznego “w organiza-
cji”, który według zapisu w stra-
tegii rozwoju Warszawy (2005
r.), miał powstać na Łuku Sie-
kierkowskim. Park technologicz-
ny sam w sobie generuje tylko
koszty, ale jeżeli podczas jego
funkcjonowania pojawi się obie-
cująca technologia - pojawiają
się też wielkie szanse na krocio-
we zyski. Z parkiem technolo-
gicznym, to trochę tak, jak z
kupnem losu na loterię. Mała
jest szansa na wygraną, ale jeże-
li losu się nie kupi - nie ma żad-
nych szans. Patrząc na nadzwy-
czaj trudną sytuację ekonomicz-
ną Warszawy uważam, iż za-
miast poświęcać gros czasu na
“kreatywną księgowość”, wła-
dze naszego miasta powinny w
sposób rzeczywisty i poważny
potraktować gospodarkę, przed-
siębiorczość, innowacyjność, na-
ukę współpracującą z przemy-
słem i wykreować stolicę Rze-
czypospolitej na liczący się w
świecie ośrodek gospodarczy,
szczególnie w zakresie najnow-
szych technologii.

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Założenia do projektu budżetu stolicy na rok 2014

Warszawiakom wzrosną wyłącznie opłaty
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Rozmowa z prezesem zarządu i właścicielką Radia Kolor Aliną Strześniewską cz. II

Radio Kolor czyli altruizm, estetyka, relacje i ład

Młode talenty wystąpiły na piaseczyńskim rynku
Od 13 lipca w każdy
wakacyjny weekend
na Placu Marszałka
Piłsudskiego w Pia-
secznie odbywają
się koncerty lokal-
nych muzyków
amatorów.

W piątkowe popołu-
dnie 23 sierpnia na za-
proszenie organizatorów
wystąpiły dwie utalento-
wane licealistki Weroni-
ka Urawska i Natalia Pelc.
Młode artystki zagrały i
zaśpiewały kilkanaście
coverów, głównie po an-
gielsku, oraz przeboje z
repertuaru zespołów My-
slovitz i happysad. Liczna
publiczność składająca
się głównie z młodzieży

nagrodziła Weronikę i
Natalię gromkimi bra-
wami, prosząc dwu-
krotnie o bis.

– Dzięki tym koncer-
tom oferta kulturalna
Piaseczna jest bogatsza,
a przy okazji promuje-
my lokalnych artystów,
także nasze młode ta-
lenty – wyjaśnia jeden z
organizatorów weeken-
dowych koncertów
Grzegorz Rowiński,
który zaprasza w ostat-
nią sobotę wakacji 31
sierpnia o godz. 17.00
na kolejne muzyczne
wydarzenie.

Koncertom patronu-
je portal www.tubapia-
seczna.pl

NNiiee mmooggęę nniiee zzaappyyttaaćć oo ttoo,, ccoo
zznnaajjdduujjee ssiięę nnaa ddrrzzwwiiaacchh ww PPaannii
ggaabbiinneecciiee –– ssąą ttaamm 44 hhaassłłaa:: aall-
ttrruuiizzmm,, eesstteettyykkaa,, rreellaaccjjee ii łłaadd.. CCoo
oonnee oozznnaacczzaajjąą ii sskkąądd ssiięę wwzziięęłłyy??

Wiedziałam, że Pan o to za-
pyta i muszę Panu powiedzieć,
że są to zasady rządzące świa-
tem kobiet. Czasami sobie i na-
szym prezenterom przypomi-
nam o nich, a wszystko dlatego,
że od 2007 roku adresujemy na-
sze programy do kobiet. To nie
oznacza, że mówimy tylko o pa-
znokciach, włosach czy podob-
nych rzeczach. Chodzi o to, że
to jest pewien styl prowadzenia
audycji, doboru muzyki czy słów.
Wymagam od prowadzących,
aby mieli coś do powiedzenia z
szacunku do ludzi i braku czasu,
który wszyscy odczuwamy. Nie
stać nas na paplanie o niczym
byle cokolwiek mówić – nasi słu-
chacze inwestują swój czas i trze-
ba o tym pamiętać. Poza tym nie
da się robić rzeczy wbrew sobie
i częściowo antena jest moim od-
zwierciedleniem. Nie dlatego,
że jestem megalomanką, ale dla-
tego, że lubię jak ktoś ma klasę,
kiedy słyszę fajne rzeczy na an-
tenie. U nas nie znajdzie Pan
wulgaryzmów bądź wyśmiewa-
nia się z kogokolwiek – to nie
ten styl. Słuchając radia chcę od-
począć i zarówno forma, jak i
treść mają tu znaczenie. Kiedy
przestudiowałam wiele książek,
aby mi pomogły uporządkować
wiedzę o kobietach (kiedyś wy-
dawało mi się, że skoro sama je-
stem kobietą to wszystko wiem),
doszłam do wniosku, że nie-
prawdą jest, iż kobiety są mą-
drzejsze od mężczyzn albo od-
wrotnie, że mężczyźni są mą-
drzejsi. My po prostu jesteśmy
inni i warto na to zwrócić uwagę
w wielu sytuacjach. Przestałam
się np. denerwować, kiedy mój
mąż mówiąc coś do mnie w sa-
mochodzie zdejmuje nogę z ga-
zu albo kiedy pracownik wyko-
nujący jakąś pracę przestaje ją
robić, gdy rozmawia ze mną. Nie
wszyscy są w stanie jednocze-
śnie wykonywać kilka czynno-
ści i prowadzić dialog. Nie wyni-
ka to z faktu, że ktoś jest lepszy
lub gorszy tylko z tego, że jeste-
śmy różni.

PPrroosszzęę ooppoowwiieeddzziieećć nnaasszzyymm
cczzyytteellnniikkoomm oo pprrooggrraammiiee ii mmuuzzyy-
ccee,, jjaakkiieejj mmoożżeemmyy ppoossłłuucchhaaćć ww
RRaaddiiuu KKoolloorr……

W naszym radiu mamy bloki
programowe i tak od poniedział-
ku do piątku od godz. 6 do 10
„Dzień dobry z Kolorem”, od
godz. 10 do 14 „Zbawienie w
pracy”, od godz. 14 do 18 „Nie-
nudne popołudnie” a od godz.
18 do 22 „Wieczór z Kolorem”.
Natomiast w weekendy od godz.

8 do 20 mamy blok „Weekend z
Kolorem”. Wprowadziliśmy np.
na antenę w niedziele program
pomagający w powrotach z
weekendowych wyjazdów na-
szym mieszkańcom, informują-
cy o aktualnych korkach, wypad-
kach i innych zdarzeniach. O
każdej pełnej godzinie można
usłyszeć wiadomości z kraju i ze
świata, a o połówkach wiado-
mości z Warszawy i okolic.
Oprócz informacji agencyjnych
mamy własne, dostarczane
przez naszych reporterów. Na-
tomiast jeśli chodzi o muzykę,
to gramy zarówno utwory
współczesne, jak i z lat osiem-
dziesiątych czy dziewięćdziesią-
tych. Staramy się zachowywać
pewien standard, by rano grać
utwory szybsze, energetyczne,
w dzień takie, aby można było
ich słuchać w pracy ale przy nich
nie zasnąć, natomiast wieczo-
rem spokojne, relaksujące – my
je nazywamy “bujającymi”. In-
ną muzykę nadajemy w okresie
letnim, gdzie można usłyszeć np.
utwory włoskie czy latynoame-
rykańskie, kojarzące się z waka-
cjami bądź odpoczynkiem.

CCzzyy wwśśrróódd pprroowwaaddzząąccyycchh pprroo-
ggrraammyy ssąą oossoobbyy zznnaannee??

I tu Pana rozczaruję – prowa-
dzimy zupełnie inną politykę i
nie bierzemy pod uwagę ludzi
popularnych. Proszę mi wierzyć,
jest tyle wspaniałych osób z pa-
sją, że nie musimy ograniczać
się do zamkniętego kręgu tych
samych twarzy celebrytów, któ-
re widzimy w telewizji, rekla-
mach czy słyszymy w innych sta-
cjach. Czasami sprawia to wraże-
nie, jakby nikt inny nie istniał
oprócz tych, których na okrągło
widzimy w mediach. Zaprasza-
my za to interesujące osoby do
naszych programów. Wśród go-
ści są ludzie ze wszystkich branż
i dziedzin od artystów po polity-
ków. Nasze radio istnieje już po-
nad 20 lat, a marka, którą świa-
domie zbudowaliśmy jest gwa-
rancją dla naszych gości anteno-
wych, że nie zostaną oni zaata-
kowani, obrażeni czy wyszydze-
ni, nawet kiedy padają z naszej
strony trudne bądź niewygodne
pytania. Raczej nie zdarza się,
żeby nasze zaproszenie zostało
odrzucone. Może jedynie zaist-
nieć problem z terminem czy go-
dziną, ale zawsze sobie radzimy.
O ile pamiętam pod koniec mi-
nionego roku pani prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz nie
znalazła czasu na udział w pro-
gramie, chociaż przed wyborami
taki czas znajdowała. Niestety
przeważył doraźny interes czyli
odległy termin kolejnych wybo-
rów. Dopiero akcja zbierania
podpisów pod referendum w

sprawie odwołania pani prezy-
dent sprawiła, że p. Gronkiewi-
cz-Waltz znalazła dla nas czas. Ja
to nazywam arogancją władzy i
brakiem szacunku wobec war-
szawiaków i to bez względu na
to, jaką pełni się funkcję i co się
mądrego w życiu zrobiło. Czę-
sto bowiem zapominamy o tym,
że ważni bywamy przez chwilę,
a ludźmi jesteśmy zawsze. Chcę
przy okazji wspomnieć, że w za-
sięgu aglomeracji warszawskiej
znajduje się ok. 2,5 mln miesz-
kańców, do których kierujemy
nasze programy.

JJaakk dduużżąą rroozzggłłoośśnniiąą jjeesstt RRaa-
ddiioo KKoolloorr??

W naszej stacji pracuje ponad
30 osób, siedziba mieści się na
powierzchni ok. 600 m. kw. Po-
siadamy jedno studio emisyjne
oraz jedno studio produkcyjne i
to w zupełności nam wystarczy.
Mamy pokój gościnny, salę kon-
ferencyjną i pokoje, w których
pracują pracownicy naszych
działów: programowego, han-
dlowego, technicznego, promo-
cji i administracyjnego. Wszyst-
ko znajduje się w jednym miej-
scu i jesteśmy z tego bardzo za-
dowoleni.

CCzzyy rraaddiioo oorrggaanniizzuujjee jjaakkiieeśś
ssttaałłee iimmpprreezzyy?? 

Oczywiście! Naszą sztanda-
rową imprezą jest „Wielki ro-

dzinny piknik Radia Kolor”, któ-
ry co roku na przełomie maja i
czerwca odbywa się w parku w
Powsinie – w tym roku odbył się
już po raz szesnasty. Jest to ca-
łodzienna impreza od teatrzy-
ków dla dzieci poprzez kabare-
ty po koncerty znanych arty-
stów. W trakcie jej trwania nasi
słuchacze wygrywają fajne na-
grody, a uczestniczy w pikniku
od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu tysięcy ludzi. Można tam
znaleźć dużo ciekawych rzeczy
na wielu kolorowych stoiskach i
naprawdę sympatycznie spędzić

czas. Zapraszam już dziś wszyst-
kich czytelników tygodnika PAS-
SA do udziału w nim w przy-
szłym roku. Od trzech lat orga-
nizujemy też co miesiąc kame-
ralne spotkania z naszymi słu-
chaczkami pod nazwą „Kolory
kobiet”. Są to spotkania, gdzie
wstęp mają wyłącznie panie,
które otrzymały zaproszenia od
Radia Kolor, a liczba uczestni-
czek jest ograniczona do 150.
Kilka miesięcy temu ze względu
na coraz większe naciski ze stro-
ny naszych słuchaczek przenie-
śliśmy je z klubu Maska do bar-
dziej obszernego Teatru Sabat
Małgosi Potockiej. Na te spotka-
nia zapraszamy kobiety „z cha-
rakterem”. Gościliśmy już m.in.:
Katarzynę Pakosińską, Agatę

Młynarską, Monikę Jaruzelską,
Agnieszkę Perepeczko czy Ka-
tarzynę Miller, a każda z zapro-
szonych znanych, lubianych i in-
trygujących pań ma okazję opo-
wiedzieć swoją niebanalną hi-
storię, podzielić się przemyśle-
niami czy udzielić ciekawych
porad. Pamiętam, że na koniec
spotkania np. z Agnieszką Pere-
peczko czy Katarzyną Miller na-
sze słuchaczki nie pozwoliły im
wyjść domagając się kolejnych
opowieści. Jest to świetna oka-
zja do bezpośrednich spotkań z
naszymi słuchaczkami, przy
okazji których wyrażają swoje
opinie o naszych programach,
przekazują wrażenia i swoje su-
gestie. Dla nas są to niezwykle
cenne i przyjemne spotkania
wyłącznie w kobiecym gronie.

CCoo lluubbii rroobbiićć ww sswwooiimm wwooll-
nnyymm cczzaassiiee pprreezzeess rraaddiiaa??

Uwielbiam majsterkować.
Mam w domu wszystkie narzę-
dzia od piły łańcuchowej po he-
ble i wszelkie wiertarki. Robię
np. meble, ale największym mo-
im osiągnięciem w tym roku by-
ły schody tarasowe o łącznej dłu-
gości 10 metrów. Naturalnie zaj-
muję się wszystkim od projektu,
zrobienia rysunków, rozpisania
wymiarów, wyboru i zamówie-
nia drewna po własnoręczne wy-
konanie.

AAlleeżż jjeesstteemm ttyymm ooggrroommnniiee zzaa-
sskkoocczzoonnyy ,,bboo……

Wiem, co Pan chce powie-
dzieć – nie wyglądam na kobie-
tę, która wie co to jest wiertarka
nie mówiąc o jej obsłudze…

TTeeggoo nniiee ppoowwiieeddzziiaałłeemm,, aallee
jjeesstt PPaannii bbaarrddzzoo eelleeggaanncckkąą kkoo-
bbiieettąą ii ttaakkiiee zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa ssąą
ddaalleekkiiee oodd sskkoojjaarrzzeeńń..

Bardzo dziękuję za komple-
ment. Muszę jednak wyjaśnić,
że moje zainteresowania naro-
dziły się dawno temu, kiedy od-
kryłam zdolności do majsterko-
wania trochę pod wpływem
moich mężczyzn – zarówno mę-
żowi, jak i synom bliżej do hu-
manistów, więc chcąc nie chcąc
musiałam sama sobie radzić w
kwestiach technicznych. Myślę
też, że owe zainteresowania
mają swoją przyczynę w tym,
że tego samego dnia i miesiąca
urodził się mój dziadek, który
miał swoją firmę budowlaną i
był świetnym rzemieślnikiem.
Moja mama zawsze mi powta-
rzała, że coś w tym musi być i
pewnie ma rację. Interesuję się
także Włochami tzn. krajem nie
mężczyznami, słucham włoskiej
muzyki, od kilku lat uczę się ję-
zyka i całkiem nieźle już się nim
posługuję.

CCzzyy ssąą ttaakkiiee rrzzeecczzyy ,,kkttóórree
cchhcciiaałłaabbyy PPaannii pprrzzeenniieeśśćć ddoo nnaa-
sszzeeggoo kkrraajjuu zz UUSSAA??

W sferze biznesowej taką rze-
czą jest sposób robienia intere-
sów, styl zarządzania. Często się
śmiejemy z tzw. ”amerykańskie-
go stylu”, ale proszę mi wierzyć,
tam nie ma miejsca na wyłado-
wywanie emocji i frustracji na
swoich pracownikach czy obra-
żanie ludzi. Takiego szacunku
do innych bez względu na jakie-
kolwiek czynniki możemy się
uczyć od Amerykanów i tego mi
brakuje w Polsce.

AA cczzyy jjeesstt PPaannii zzaaddoowwoolloonnaa zz
ssiieebbiiee??

Rozmawia Pan z kobietą, więc
jednego dnia jestem mądra,
atrakcyjna, ambitna i inteligent-
na, a drugiego mam zupełnie in-
ne zadanie. Odpowiadając jed-
nak poważnie – jestem. Prze-
szłam klasyczną amerykańską
drogę pracując w stacjach radio-
wych i nauczyłam się tego bizne-
su. Kiedyś zaczynałam pracę w
radiu myśląc o telewizji, ale tak
mnie ta praca zainspirowała, że
do dziś tak jest, chociaż wielo-
krotnie próbowałam się prze-
branżowić. Okazało się jednak,
że radio to moja pasja. Przez te la-
ta wielu rzeczy się nauczyłam za-
równo wtedy, kiedy zaczynałam
swoją drogę zawodową, jak i
wówczas, kiedy byłam współwła-
ścicielką radia RMI w Poznaniu i
Jazz w Warszawie. Od wielu lat
jest Radio Kolor i jestem tak zaan-
gażowana w ten projekt, że nie
wyobrażam sobie czegoś innego.
Cudownie jest, jak robi się coś,
co się lubi. Z wyboru stawiamy na
jakość, a nie ilość i cieszę się, że
ponad 60% naszych słuchaczy to
ludzie z wyższym wykształce-
niem, dlatego będziemy propo-
nować im mądre wybory na od-
powiednim poziomie. Ja wyzna-
czam sobie kolejne cele i szczeble
wówczas, kiedy osiągnę te, które
były dla mnie ważne. Nie zależy
mi na budowaniu koncernu czy
na pieniądzach. Chcę mieć czas
dla siebie. Mam dwóch cudow-
nych synów, kochanego męża,
śliczny dom i wspaniałe radio i
jestem z tego zadowolona. Tak
szczerze i naprawdę. 

BBaarrddzzoo ddzziięękkuujjęę zzaa nnaasszzee
pprrzzeessyymmppaattyycczznnee ssppoottkkaanniiee ii żżyy-
cczzęę,, aabbyy wwsszzyyssttkkiiee ppllaannyy ssiięę zzrree-
aalliizzoowwaałłyy..

Dziękuję za rozmowę. Super
mi się z Panem rozmawiało i na-
wet zapomniałam, że wszystko
się nagrywa. Zapraszam wszyst-
kich czytelników do włączenia
Radia Kolor na 103 FM i spraw-
dzenia nas. Możecie Państwo
wyrazić swoją opinię na stronie
www.radiokolor.pl lub dzwoniąc
do nas na nr (22) 507-63-63.
Dziękujemy, że jesteście Państwo
z nami!
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Nikt nie rządził w wolnej i demokratycznej Polsce tak długo jak Donald
Tusk. Sześć lat. Dotrwa zapewne do lat ośmiu. Jerzy Buzek urząd spra-
wował cztery lata. Leszek Miller – dwa i pół. Jozef Oleksy – niespełna

dwa. Cimoszewicz nieco więcej niż rok i pół. Jarosław Kaczyński – 16 miesięcy.
Tadeusz Mazowiecki, Waldemar Pawlak, Hanna Suchocka i Marek Belka – po 15
miesięcy. Pawlak jednak ponad pięć lat był wicepremierem. Bielecki rządził 11 miesięcy, Marcin-
kiewicz – 9, Jan Olszewski mniej niż pół roku. 

Na marginesie, jeśli komukolwiek służyć miałoby to do jakichś porównań – lewica (cokolwiek to
znaczy) rządziła od 1989 roku troszeczkę dłużej niż 7 lat, prawica (cokolwiek to też znaczy) – dwa
razy dłużej. Rządy Tuska, jako pierwsze, korzystały z masywnego finansowania z Unii Europejskiej.

Jak idzie o wolność i bezpieczeństwo, związki zewnętrzne i ład wewnętrzny, demokrację, sprawie-
dliwość w sensie, nadawanym mu przez prawo i państwo, a nie przez podział środków i możliwo-
ści awansu – Polska to zupełnie inny kraj niż przed ćwierćwieczem. Lepszy. Sympatyczniejszy. Nor-
malniejszy. W europejskich kategoriach oceniając. Nie ma co mówić o poziomie życia większości oby-
wateli. Kto twierdzi inaczej, po prostu mija się z prawdą. I w mieście, i na wsi większość dorosłych
dzieci żyje bez jakiegokolwiek porównania lepiej (a przynajmniej zamożniej) niż ich rodzice. 

Nigdy wcześniej postęp nie był tak spektakularnie szybki. Nie tylko do statystyki się odnosząc.
Ona oczywista. Codzienna obserwacja to potwierdza: sklepy, wiejskie i miejskie wesela, wakacje,
wygląd zewnętrzny ludzi, opieka zdrowotna, poziom szkół podstawowych, wyposażenie domów,
auta, zawartość przeciętnych koszyków przed kasami w hipermarketach. Dystans jakości życia, za-
leżny od materialnych jego warunków pomiędzy Polską a nieco biedniejszymi społeczeństwami Za-
chodu – wyraźnie się zmniejszył. 

Nie powiększył się dystans do najbogatszych. To ogromny sukces. Zasługę mają i Tusk, i Mil-
ler, i Mazowiecki, i Pawlak, i Cimoszewicz, i Buzek. Każdy. Żaden z polskich premierów
nie może i nie powinien być pominięty tam, gdzie jest nasz wspólny sukces. Ten wielki

wysiłek Polek i Polaków, by przystosować się do tak bardzo zmienionych warunków życiowej ak-
tywności, do gospodarki rynkowej, do konkurencji – nie został zmarnowany przez nieudolność rzą-
dzących. Porównanie z podobnymi: z Czechami, Słowakami, Węgrami, Bułgarami, Chorwatami,
Serbami – wypada dobrze. Może nie celująco, ale, zważywszy odmienne historie i własną pamięć
– polityka, do jakiegoś przynajmniej czasu, nie zmarnotrawiła dobrych okoliczności, które nie co
dzień Polsce się trafiały.

Mamy też swój wstyd za te dwadzieścia z górką lat. Największy związany jest z pracą, a ściślej,
z jej niedostatkiem. I z jakością skutecznej ochrony zdobyczy świata pracy. Zaraz potem z zawłasz-

czeniem państwa przez partie politycz-
ne. Rodzi to niesprawiedliwość. Pomniej-
sza efektywność. Kosztuje. Odpycha.
Podważa wartość demokracji. Każdy
niepotrzebny państwowy etat, każda ra-
da nadzorcza dla asystenta posła lub po-
słanki, każdy nierzetelnie przeprowa-

dzony konkurs do publicznej posady pogłębia przepaść między obywatelami a państwem. Rodzi
brak zaufania. Absencję wyborczą. 

Wstydzić się też powinniśmy poziomu edukacji. Im wyższy szczebel, tym gorzej. Powszechność mu-
si kosztować. Brak wysiłku państwa, by był to koszt jak najmniejszy, jest wystarczającym powodem
do wstydu. Dotyczy to wszystkich partii. Żadna nie zrobiła niczego dla nauczania na uniwersytetach.
Jak i w sprawie kultury niczego żadna nie dokonała. A już specjalnie wobec najważniejszego ich me-
dium, najbardziej powszechnej instytucji – telewizji publicznej – nikt nie ma czystego sumienia. 

Nie chce mi się strzępić języka w kwestii przestrzeni publicznej. Tego przerażającego chaosu, tych roz-
paćkanych kup współczesnej architektury (Puławska róg Goworka), toy-toyów Alej Jerozolimskich, gar-
gameli Zacisza i Łomianek, szyldów, dachów prostych i łamanych, płaskich i spadzistych, dwupołacio-
wych i kilkunastupołaciowych tuż obok siebie, barw, murów, krat. Albania północy. Wstyd Europy. Gdzie
nam dzisiaj do prezydentury Stefana Starzyńskiego. Do generał-gubernatora Starynkiewicza?

Przed nami wielkie wyzwania. Najpierw praca. Uregulowanie stosunków pracodawca –
pracownik. Wstyd bezsilności państwa wobec hucpy wielkich związkowców. Tych z pen-
sją ponad pensję prezydenta, premiera. Z drugiej strony obojętność państwa i jego insty-

tucji dla prawdziwie potrzebujących ochrony. Emerytury. Nie tylko o OFE chodzi. OFE to humbug.
Wielka ściema. Oszustwo. 

Chodzi o elementarne zabezpieczenie na starość. Po prostu. Państwo umywa ręce. Kto ma się tym zająć?
Godność przedsiębiorców. Już nie piszę o instrumentach wsparcia. Godność! Tusk, Kaczyński i

każdy ich poprzednik wobec publiczności, czyli wyborców, ma schlebiającą głupocie obojętność wo-
bec przedsiębiorców. A to oni tworzą pracę. Kaczyński i Tusk chcieliby mieć kapitalizm i socjalizm
w jednym. Wash and Go. Nie da się. Ale kapitalizm wymaga regulacji. Państwo powinno być bez-
stronnym arbitrem. Jego narzędzie to prawo. Proste? Nie dla liberałów. I nie dla Kaczyńskiego. Pań-
stwo musi być regulatorem. Praca na stałą umowę. Inne rozwiązania – marginesem. Swoboda zwol-
nienia. Zasiłek. Zapewnienie emerytalnych i zdrowotnych składek. Ale i przedsiębiorca. Finanso-
wanie jego biznesu. Dbałość państwa, by się rozwijał. Okiełznanie tępych urzędników kontroli. Przed-
siębiorczość to rzadka cecha. Kto o tym mówi? Tusk?

Od pierwszego roku rządzenia Tusk miał dla państwa i dla smarowania olejem swoich rządów,
40 miliardów złotych plus. Z Europy. I z Norwegii, i ze Szwajcarii. Nikt przed nim nie miał takiej
kasy. On, jak chłopiec, potraktował te pieniądze jak znalezisko. Nie jak kapitał. Wprowadził do bu-
dżetu. Jak Gierek pożyczki lat 70. zeszłego wieku. Nie nadał tym pieniądzom cech pożyczki. Nie
pytał o biznes-plan. Nie pytał o zwrot z inwestowanych pieniędzy. Stąd mrowie gminnych aqua-pa-
rków. Na miarę wyobraźni rządców polskich folwarcznych gmin. Gdzie zwrot z inwestycji? Zaba-
wa. Jak z kolorowymi paciorkami na Czarnym Lądzie w XVIII wieku.

Tusk chwali się, że te wielkie europejskie pieniądze świetnie wykorzystujemy. Ja jestem wstrze-
mięźliwy. Owszem, wydajemy je świetnie. Jak nikt poza nami w Europie. Czy tak samo świetnie je
wykorzystujemy? 

Wydać pieniądze, to – przepraszam kormorany – ocena głuptaka. Gdzieś za rok, trochę
później niż za rok, w 2014, a na pewno w 2015 Unia Europejska zacznie kontrolować
realizację przyjętych poprawnie kwot. Zwłaszcza ze względu na wymogi konkurencji.

Unia sprawdzi przetargi. 
Skóra cierpnie. Specjalnie, gdy patrzę na wydatkowanie europejskich pieniędzy przez samorzą-

dy. To będą nie setki milionów zakwestionowanych pieniędzy. To będą miliardy. 
Jaka więc alternatywa? Niechaj się chłopcy z PO (Nowak ze swoimi zegarkami) i dziewczynki

(Mucha z okrążaniem stadionu w śmiesznej czapeczce w ekspiacji za brak wcześniejszej ciekawo-
ści spraw, jakimi miała zarządzać) dalej się bawią. PiS ze swoją historią destrukcji polskiego wywia-
du w Afganistanie, kiedy to polscy żołnierze najbardziej potrzebowali jego wsparcia? SLD z wice-
królem Jońskim lokującym powstanie warszawskie gdzieś w okolicach 1988 roku? To ma być al-
ternatywa?! 

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

Unia nas wkrótce rozliczy

„Chodzi o elementarne 
zabezpieczenie na starość.
Po prostu. Państwo 
umywa ręce”

� MOTO-PASSA � MOTO-PASSA �
Kontrolkowy zawrót głowy

Jak to często bywa, do napisania kolejnego felietonu, skłania mnie życiowa sytu-
acja. Ostatnio miałem okazję „powalczyć” z dwiema upartymi kontrolkami w
moim samochodzie. Na szczęście dobrze rozumiałem ich znaczenie, ale pomimo
to, że błyskały „tylko” na żółto i tak przez kilka dni nie dawały mi spokoju.

W nowoczesnych samochodach instalowanych jest coraz to większa liczba, coraz bardziej
skomplikowanych systemów i układów. Wiele z nich jest samodzielnie kontrolowanych przez sa-
mochody i w związku z tym układy diagnostyczne w różnokolorowy sposób informują użytkow-
ników o swoim „stanie zdrowia”. Generalnie, wszystkie kontrolki podzielić możemy na te najbar-
dziej „niebezpieczne” – czerwone, mniej „groźne” – żółte oraz pozostałe. Każdy kierowca powi-
nien bez żadnych wątpliwości umieć zinterpretować znaczenie kontrolek we własnym pojeździe.
Jednak nie zawsze jest to proste. Po pierwsze, ilość najróżniejszych lampek w nowoczesnych po-
jazdach stale wzrasta, a poza tym, niestety, świecenie części z nich, nie zawsze oznacza konkret-
ną usterkę. Niemała ilość kolorowych sygnalizatorów w jednakowy sposób może informować o
różnych „chorobach” naszego ulubionego środka transportu. Również przepisy, poza kilkoma pod-
stawowymi wyjątkami, nie narzucają na producentów konieczności standaryzowania wszystkich
wyświetlanych na deskach rozdzielczych komunikatów. Przeważnie, to radosna twórczość coraz
bardziej kreatywnych inżynierów. Często kontrolki mają specyficzny wygląd, właściwy wyłącz-
nie dla danej marki lub wręcz modelu. Prawidłowa interpretacja przekazu jest niejednokrotnie
możliwa dopiero po podłączeniu do odpowiedniego gniazda naszego samochodu urządzenia dia-
gnostycznego. Tego typu ustandaryzowane układy łączności samochodów z diagnoskopami są
obowiązkowym wyposażeniem, każdego z produkowanych od kilkunastu lat samochodów.

Jednak każdy z nas powinien bezwzględnie znać podstawową, obowiązującą zawsze zasadę:
czerwona – stop, żółta – uwaga, warto się szybko zorientować, o co chodzi. Pozostałe kolory to
inne informacje, niedotyczące usterki. Kierowcom bardziej wnikającym w samopoczucie swoich
pojazdów polecam „naukę na pamięć” instrukcji obsługi. To niezależnie od urządzenia, bardzo
poprawna życiowo zasada. No, może nie zawsze na pamięć, ale przynajmniej ze zrozumieniem.
Nie będę ukrywał, że uważam się za osobę zorientowaną w podstawowych instrumentach pokła-
dowych większości pojazdów, ale nie raz złapałem się na tym, że bez instrukcji ani rusz.

Oddzielną, coraz bardziej liczną „rodziną” kontrolek pojawiających się w nowoczesnych środ-
kach transportu są te spotykane w pojazdach elektrycznych i wszelkiego rodzaju hybrydach. W
nich właśnie możemy spotkać szereg zastosowanych rozwiązań, niewystępujących wcześniej w
pojazdach wyłącznie spalinowych.

W ostatnich latach możemy zaobserwować też nowy trend w dziedzinie komunikowania się
pojazdów z ich użytkownikami. Ma to miejsce w szczególności w pojazdach nowatorskich oraz
chcących na takie wyglądać. Mam na myśli coraz częstsze zastępowanie typowych zegarów wy-
świetlaczami. W takich rozwiązaniach nie ma już miejsca na tradycyjne kontrolki. Wszystkie in-
formacje i komunikaty są widoczne, jako wyświetlany obraz. Jednym z samochodów, w których
zastosowano takie właśnie rozwiązanie jest elektryczny Nissan Leaf. Na jego tablicy rozdzielczej
klasyczne kontrolki giną wśród ekranów ciekłokrystalicznych. Podobnie jest w oplowskiej hybry-
dzie – Amperze, w której już w ogóle zabrakło miejsca na tradycyjne lampki.

W jednym z następnych felietonów powrócę z pewnością do nowatorskich systemów monto-
wanych we współczesnych pojazdach. Często są też one powiązane z nie mniej odkrywczymi me-
todami sygnalizacji. Dziś oczywiście nie będę wymieniał i opisywał wszystkich możliwych pokła-
dowych „świecidełek”, ale pomyślałem sobie, że warto wspomnieć o tych „ciekawszych”, nie za-
wsze występujących w każdym modelu i wersji. Jak to zwykle z rozwojem bywa, nowe rozwią-
zania pojawiają się najpierw w produktach z najwyższych półek, ale z czasem większość z nich
znajduje zastosowanie w tańszych konstrukcjach. Zapewne niejeden z poniższych przykładów opi-
sów, zastosowanych przy nowych wskaźnikach, wzbudzi u części Czytelników niedowierzanie,
a może nawet i uśmiech. Oto kilka wybranych: „monitorowanie martwego pola”, „ kontrola zmę-
czenia kierowcy”, „układu ostrzegania pieszego”, „tryb ekologiczny”, „asystent pasa ruchu”, „zbyt
mała odległość od poprzedzającego auta”, „układ analizujący ilość miejsca do automatycznego
parkowania pojazdu”.

Coraz częściej też przeczytać można w fachowej prasie, o pojawiających się w kolejnych kra-
jach pomysłach wymogu instalowania systemów uniemożliwiających jazdę samochodem pijanym
kierowcom. Pomysł może i słuszny, sądząc po liczbie wypadków powodowanych właśnie przez
nich, w szczególności w naszym kraju. Ciekaw jestem bardzo, jaki piktogram towarzyszyć będzie
takiej diagnozie?

M O T O W O J

DDrrooggii CCzzyytteellnniikkuu,, jjeeśśllii cchhcciiaałłbbyyśś,, aabbyy zzaapprrooppoonnoowwaannyy pprrzzeezz CCiieebbiiee tteemmaatt zzwwiiąązzaannyy zz mmoottoorryyzzaaccjjąą
zzoossttaałł ppoorruusszzoonnyy ww jjeeddnnyymm zz kkoolleejjnnyycchh wwyyddaańń ffeelliieettoonnuu ww nniinniieejjsszzeejj rruubbrryyccee,, wwyyśślliijj pprroosszzęę sswwoojjąą pprroo-
ppoozzyyccjjęę ppoodd aaddrreess:: mmoottoo@@ppaassssaa..wwaaww..ppll
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Redakcja portalu literackiego Fabrica Librorum ogłosiła konkurs 
RRyymmoowwiisskkoo zz ppaalliinnddrroommaammii
Konkursowa zabawa literacka polega na ułożeniu krótkich 4-5 wersowych utworów rymowa-

nych (fraszki, limeryki), w których zostaną użyte palindromy, czyli krótkie zwroty tak samo
brzmiące przy czytaniu z lewej strony do prawej jak i wspak. Listę konkursowych palindromów do
wykorzystania opracował prof. Tadeusz Morawski. Regulamin konkursu znajduje się na stronie
www.portalliteracki.pl 

TTeerrmmiinn nnaaddssyyłłaanniiaa uuttwwoorróóww uuppłłyywwaa zz kkoońńcceemm ssiieerrppnniiaa.. ZZaapprraasszzaammyy ddoo zzaabbaawwyy.. PPoonniiżżeejj pprrzzyy-
kkłłaaddoowwee ffrraasszzkkii nnaasszzeeggoo aauuttoorraa..

Fraszki z palindromami

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)) 
TTeerraazz ttaakkżżee nnaa FFaacceebbooookkuu..

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piórem Derkacza

Leszek Lenarczyk
rraaddnnyy DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww mm..sstt.. WWaarrsszzaawwyy

Nadszedł dobry czas na bieganie. Biegamy za czymś albo uciekamy przed czymś. Kryzys go-
spodarczy sprzyja takim wyzwaniom. Okazuje się, że największe tempo biegania ma Warsza-
wa. Mieszkanie w stolicy wyzwala w nas dodatkowe emocje i tak podnosi tętno biegacza, że wie-
lu z nich nie kończy nawet maratonu. Leszek Lenarczyk biegnie jako radny już piątą kadencję i
trzeba przyznać obiektywnie, że jest jednym z bardziej rozpoznawalnych i aktywnych radnych
Dzielnicy Ursynów. Widocznie Zielony Ursynów sprzyja bieganiu!

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

Mądre głowy z UEFA ukarały Legię Warszawa i kibiców tego klubu za wy-
wieszenie na stadionie flagi z napisem „Wild boys” z literą „s” stylizo-
waną na połówkę emblematu jednostek SS. Samej stylizacji, dla jasno-

ści, nie pochwalam, co nie znaczy, że należy w takich przypadkach stosować od-
powiedzialność zbiorową, czyli postępować dokładnie tak, jak robiły to oddzia-
ły SS. Warto zadać sobie w tym miejscu pytanie: „Która strona popełnia myślozbrodnię, znaną już
w orwellowskiej Oceanii?” 

Tych chłopców, którzy stworzyli i wywiesili baner, trzeba kształcić, uczyć historii, tłumaczyć i wy-
jaśniać, a dojrzałym ćwokom z komisji UEFA i grupom ich wspierającym opowiedzieć dowcip o Ja-
siu, któremu wszystko się z d... kojarzy. Osobiście sugeruję zatopienie statków, okrętów i łodzi pły-
wających pod angielskimi banderami, bo każde z nich ma na początku „SS”. Te z literami „USS” (ame-
rykańskie) także się kwalifikują, wystarczy zasłonić literę „U”. Cóż tam, idźmy dalej – usuńmy ze
słowników wyrazy z podwójnym „S” – z naszego zniknie „hossa” i „bessa” (może i dobrze), ale na-
cje germańskie i romańskie będą miały niewspółmiernie bardziej przechlapane.

Poprawnościowa polityka baranów zarządzających wielkimi instytucjami coraz częściej dotyka
także nas, normalnych obywateli. Państwo, miast łożyć na edukację, narzuca jedynie słuszne spo-
soby posługiwania się językiem ojczystym, autorytarnie stwierdza jakie słowa są zakazane, jakie tre-
ści niemile widziane, a jakie politycznie poprawne. Zaczyna się to od prób opatentowania określo-
nych wyrazów, potem następują idiotyczne zakazy i nakazy rodem z najmroczniejszych okresów hi-
storii ludzkości, a kończy się na ograniczaniu wolności słowa.

Poprawność polityczna, przejmowana bezmyślnie od jednego z najpotężniej ogłupionych naro-
dów świata, bezkrytycznie wprowadzana do naszego języka,
wyrządza niezmierne szkody. Prymitywizuje język, ogranicza
słownictwo, zabija piękno porównań, przenośni i innych środ-
ków stylistycznych, wpływających na elastyczność, funkcjonal-
ność i bogactwo naszej mowy.

Mój dziadek, nauczyciel języka polskiego, używał słowa
„Murzyn” jakieś sto lat temu i ani on nikogo tym słowem nie obrażał, ani żaden Murzyn nie czuł się
obrażony. Mój ojciec także używał tego słowa i brzmiało ono w moich uszach normalnie, bez pod-
tekstów, bez drugiego i trzeciego dna. I ja go używam, nie mając na myśli tego, co innym się wyda-
je, że na myśli mam. Mój syn natomiast, w imię poprawności narzucanej przez wszechwiedzących,
może sobie „Murzynem” napytać biedy w niejednym „postępowym” towarzystwie.

Żyją bowiem na tym świecie zakompleksione prymitywy, gotowe doszukać się ukrytego znacze-
nia nawet w zdaniu oznajmującym, złożonym... z podmiotu i orzeczenia. Na przykład: „Janek jest
Murzynem”, „Józek ma murzyńskie rysy”, „Ola jest czarna”. Jak ktoś ma poprzestawiane we łbie tak,
że i doktorzy nie poradzą, to może podnieść larum, że mu te zdania nie pasują, że obrażają. Ja nie
zamierzam zmieniać języka tylko z powodu widzimisię jakiegoś ograniczonego mentalnie pajaca.

Jak w każdym języku, tak i w polskim istnieją wyrazy uznawane za żargon, za obraźliwe, czy za
wulgaryzmy i nie widzę powodu, by je ze słowników usuwać. Wykształciły się one wraz z rozwo-
jem naszej mowy jako niezbędne dla wyrażenia stanów ducha, dla bardziej precyzyjnego, dosad-
nego wyrażenia myśli lub określenia zjawisk nas otaczających. Człowiek mający odrobinę kultury
i wyczucia językowego potrafi dość precyzyjnie określić sytuacje, w których można lub trzeba tych
wyrazów użyć. Bo jeśli ze słowników mają zniknąć „Murzyn” i „czarny”, a pozostać tylko „Afroame-
rykanin” i „Afrykanin rasy negroidalnej”, to ja ręczę poprawnościowym tłumokom, że język odre-
aguje to w taki sposób, i że im się odbije czkawką. Już pojawili się w mediach Afroamerykanie, ty-
le, że z... Afryki. A powinni się nazywać Afroafrykanie.

Okazuje się, że obraźliwe mogą być nie tylko słowa, ale też litery, znaki, książki, rysunki, obra-
zy, rzeźby – każda twórczość. Czyżby to pierwszy krok do kontroli myśli? Wierzę, że nie, choć, na-
sza konstytucja zakazuje, moim zdaniem bezsensownie, odwoływania się do ideologii komunizmu,
faszyzmu, i innych „-izmów”. Czyli „Manifest komunistyczny” lub „Mein Kampf” mogę sobie prze-
czytać, ale nikt nie może ich wydrukować? Nawet jeśli do lamusa historii odejdzie cytat: „Widmo
krąży po Europie – widmo komunizmu”, to pojawi się inna, jeszcze bardziej niebezpieczna myśl: „Wid-
mo krąży po świecie – widmo debilizmu”.

Zakazuje się używania symboli związanych ze zbrodniczymi ideologiami, choćby te symbole by-
ły zapożyczone z zupełnie innych obszarów kulturowych i innych czasów. Swastyka, na przykład,
używana była już grubo ponad 2 tysiące lat temu, ale ponieważ wykorzystali ją potem faszyści, to
już jest „be”. Zatem spytam retorycznie: czemu by nie zakazać używania krzyża sprzed dwóch ty-
sięcy lat, skoro w Polsce nie najlepsze miał on konotacje w okresie „krzyżackim”, a i Rzymianie swo-
je trzy grosze wcześniej do jego wizerunku dorzucili? Mało tego – Niemcom można by zakazać mó-
wienia „Gott”, bo faszyści mieli na klamrach pasów wytłoczony napis „Gott mit uns”. Zawłaszczy-
li sobie Boga tak samo, jak UEFA prawo do decydowania o karach za rasizm, nazizm i faszyzm.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Zawłaszczanie języka polskiego

„Widmo krąży po
świecie – widmo
debilizmu”

Muszę oglądać telewizję, nie ma przebacz. Jak się uprawia taki zawód,
to jest się niestety niewolnikiem mediów. Gdyby nie moja robota z
miejsca upodobniłbym się do córki, która od siedmiu lat nie ma w do-

mu telewizora. I coraz bardziej to sobie chwali. Ostatnio ogłosiła, że jak będzie mia-
ła dzieci, całkowicie odetnie je od telewizji, co można potraktować jako odbiera-
nie praw obywatelskich nienarodzonym. Zastanawiam się, czy i kiedy zareklamują suplement die-
ty na leczenie AIDS, mongolizmu albo zespołu Downa. Bo na resztę schorzeń już wymyślono prepa-
raty. I tak na przykład po Braveranie zawsze ci stanie, głosi animowana reklama, której akcja dzieje
się na jachcie, a w rolach głównych występują wyglądający na geja frajer i szczupła blond laska cią-
gnąca go pod pokład w wiadomym celu. Aliści wcale nie wiadomo, czy frajerowi po Braveranie sta-
nął. Mój kumpel powiada, że przed pierwszą pościelówką z poderwaną na disco ofiarą swojego kiep-
skiego libido nażarł się tego medykamentu i jedyne co mu stanęło, to w oczach widmo totalnej łóż-
kowej kompromitacji. Może jednak medykament działa, tylko partnerka była do kitu. Kto to wie...

Najczęściej stosowanym składnikiem suplementów diety jest dobry na wszystko, także na potencję
i kłopoty z erekcją, żeń-szeń. Falumax ma zawierać aż 85 mg wyciągu z korzenia żeń-szeń i ponoć za-
pewnia potencję w 100 proc. Jeszcze skuteczniejszy ma być Clavin, połykasz 4 tabletki i możesz bez
obawy o kompromitację godzinami figlować z każdą pięknością z wybiegu lub ekranu. Od coraz no-

wych nazw suplementów diety na obniżone na-
strój i samopoczucie, porost włosów, rozwój oczu
i mózgu u płodu, nadmierną potliwość, nadwagę,
pryszcze, rozwolnienie, zatwardzenie, wiatry,
bezsenność, długowieczność, tak zwane psie uszy,
czyli obwisłe kobiece piersi i sto innych dolegliwo-
ści, może zakręcić się w głowie. Ludzie wierzą w

reklamę i kupują. Kręci się więc superdochodowy interes na rynku suplementów diety i leków bez re-
cept, którego wartość była szacowana w 2012 r. na 8,2 mld zł. Kręci się, bo nie brakuje chętnych do
wyeliminowania z jadłospisu zdrowego jedzenia i zastąpienia go farmaceutycznymi fast foodami. 

W Polsce wiodącymi producentami suplementów diety są Aflofarm, Hasco-Lek, NP Pharma, ASA
Polski Lek (Maspex), czeski Walmark i szwedzki Naturell, do których należy większość rynku.
Aflofarm to firma polska powstała w 1988 r. na bazie hurtowni Cefarm. Po wejściu naszego kraju
do UE część produktów z grupy leków przeszła do grupy suplementów i wtedy rozpoczął się praw-
dziwy boom. Właściciele Aflofarmu wyczuli koniunkturę, postawili na leki bez recepty i rychło przed-
siębiorstwo stało się trzecią największą polską firmą farmaceutyczną po Polpharmie i Adamedzie.
Obecnie Aflofarm ma w swojej ofercie ponad 400 produktów. Więcej od Aflofarmu w sektorze FMCG
wydają na reklamę w mediach jedynie koncerny Procter & Gamble oraz Unilever reklamujący che-
mię gospodarczą i artykuły spożywcze. Mówi się, że jako największy reklamodawca radiowy w Pol-
sce Alfofarm uzyskuje tam upusty ok. 70 proc., zaś w telewizji 50 procent. Przy przychodach rzę-
du 300 mln złotych Aflofarm osiąga prawie 30-procentową rentowność!

Suplement diety. Co to w ogóle za produkt? Jest to uzupełnienie diety, dodatek zawierający niezbęd-
ne dla zdrowia składniki, których może brakować w codziennej menu. O skuteczności suplementów
wypowiedział się między innymi prof. Zbigniew Fijałek, dyrektor Narodowego Instytutu Leków. Jego
zdaniem mamy w Polsce prawie 13 tysięcy suplementów. Ile dokładnie, nie wiadomo, bo dopuszcze-
nie ich na rynek jest bardzo proste, gdyż są traktowane jak żywność. W 2011 r. Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności badał tzw. oświadczenia zdrowotne dla suplementów. Aż 75 proc. tych
oświadczeń („na kości”, „na potencję”, „na odchudzanie”) zostało zakwestionowanych. Konkretnie -
nie znaleziono żadnych dowodów na skuteczność aż trzech czwartych tych preparatów. Jednocześnie
nie stwierdzono, że są w jakimkolwiek stopniu szkodliwe dla zdrowia. Czyli, klasyczne placebo. Kto
chce, wierzy w suplementy i je kupuje, to wolny kraj. Ponad 70 proc. kupujących tkwi jednak w prze-
konaniu, że nabywa leki. Profesor Fijałek powiada, że należy kształtować świadomość kupującego. Zga-
dzam się z panem, panie profesorze i niniejszym wychodzę naprzeciw pańskiemu apelowi.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Suplement na leczenie mongolizmu?

„Nie znaleziono żadnych
dowodów na skutecz-
ność aż trzech czwar-
tych suplementów”

Wczasy na Majorce ii llaabbaa nnaa BBaallii.. 
Tak pobożni popi wakacje spędzali.
Razem się kąpali, jeden się utopił.
Więc go pochowali. II ppooppiillii ppooppii.. 

Raz Andrzej, heteryk, miłością zapałał,
Lecz płonna w Andrzeja wstąpiła nadzieja,

Bo diwa z opery innego wybrała,
AA jjeeggoo nniiee cchhcciiaałłaa ii cchhccee iinnoo ggeejjaa.. 

Nie chciał ładny Romek siedzieć na jabłoni,
IInnoo ggiillee RRoommaann nnaa mmoorreellii ggoonnii,, 

Więc go powiesili i liczyć zaczęli
IIllee RRoommaann łłaaddnnyy ddyynnddaałł nnaa mmoorreellii.. 

Mer, co za kołnierz nie wylewał,
Rzekł: Raz się żyje i dał w szyję.

Rozdając premie, głośno śpiewał: 
EEjj,, ii ppoo pprreemmiiii mmeerr ppooppiijjee..

Włodek liczne ma zalety,
Lecz kobiety nie chcą Włodka.
Włodek nie ma psa, niestety,

AA kkttoo ppssyy mmaa,, ddaammyy ssppoottkkaa.. 

Kazia Smerfów się nie bała,

Wszystkie w kufrze zamykała.
Nic już Kazi nie przerazi.
II zzaa kkuuffrreemm SSmmeerrff uu KKaazzii.. 

Iwan rankiem pływał łódką, 
Pijąc rum zmieszany z wódką.

AA nnaa rrzzeeccee hheeccee zz rraannaa,, 
AA nnaa wwiiggoorr ggrroogg IIwwaannaa.. 

Wychwalano piosenkarza,
Zapraszano za ocean.

Czy ktoś sobie wyobraża
NNaa eeppiikkaa ttaakkii ppeeaann?? 

Aga była naturystką.
Przy narciarzach zdjęła wszystko,

I na stoku, to nie blaga,
AAggaa nnaaggiimm śśmmiiggaa nnaaggaa.. 

Przed kantyną stał na warcie,
Strzegąc działa, biedny skaut.

Co ważniejsze: broń czy żarcie?
TTuu aarrmmaattaa,, aa ttaamm rraauutt.. 

Choć ruch niewielki, lato czy zima
MMaa mmiirraabbeellkkii ww ććwwiikkllee BBaarr IImmaamm.. 



1 3

Tłumy widzów przyciągnął Dzień Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Mistrzyni amazonek – Danielle Walker

Niedzielne gonitwy roz-
grywane na Służewcu w
ramach Dnia Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich
oglądało ponad 4 tysiące
osób. Najważniejszymi wy-
darzeniami mityngu były
wyścigi o nagrodę Europy
oraz nieoficjalne mistrzo-
stwa świata amazonek.

Te gonitwy rozegrane
zostały w ramach
Światowego Festiwalu

Konia Arabskiego im. Sheikha
Zayed Bin Sultana Al Nahyana,
założyciela ZEA. Nagrodę Eu-
ropy wygrał po raz drugi z rzę-
du trenowany w Niemczech
francuskiej hodowli ogier Ame-
retto dosiadany przez włoskie-
go dżokeja Mauro Manueddu.
Oprócz nagrody głównej w wy-
sokości 60 tys. zł ogier zdobył
dla swojej właścicielki premię
dodatkową 30 tys. euro za zaję-
cie pierwszego miejsca w cyklu
trzech gonitw rozegranych na

europejskich torach. Amaretto
został udekorowany przez am-
basadora ZEA w Polsce, Jego
Ekscelencję  Asima Mirzę Al
Rahmaha, któremu asystowali
dyrektorka światowego festiwa-
lu Lara Sawaya, prezes zarzą-
du Totalizatora Sportowego
Wojciech Szpil, prezes PKWK
Feliks Klimczak oraz dyrektor
służewieckiego hipodromu
Włodzimierz Bąkowski.

Gonitwa o nagrodę Eu-
ropy została rozegra-
na w słabym tempie,

służewieccy trenerzy i jeźdźcy
znając klasę Amaretto wymyśli-
li wyścig na końcówkę, licząc
naiwnie, że być może uda się
ograć faworyta na finiszu. Plan
spalił na panewce, ponieważ tak
klasowe konie jak Amaretto
świetnie radzą sobie tak w moc-
nym, jak i w wolnym wyścigu.
Manueddu w połowie prostej
oderwał się od rywali i nieza-
grożony minął celownik przed

niemieckiej hodowli ogierem
Impact trenowanym przez
Krzysztofa Ziemiańskiego. Do-
siadającemu Impacta dżokejo-
wi Piotrowi Piątkowskiemu wi-
dać coś się pokręciło, bo zdecy-
dował się na złożenie zupełnie
bezzasadnego i bezsensowne-
go protestu przeciwko Manued-
du za rzekome przeszkadzanie
na prostej finiszowej. Protest
oczywiście został odrzucony
przez Komisję Techniczną. 

P iątkowski powinien ra-
czej złożyć protest
dzień wcześniej, w so-

botę, z tym że na samego sie-
bie, ponieważ sam sobie prze-
szkadzał w wygraniu wyścigu.
W gonitwie VIII dosiadał bite-
go faworyta (tylko 3,54 zł „gó-
ra”), ogiera Zahima. Wyczyny
dzielnego championa na ostat-
niej prostej wywołały tym ra-
zem już nie wściekłość widzów,
lecz gromkie salwy śmiechu.
Piątkowski bujał się bowiem w

sposób komiczny w siodle, prze-
kładał się, dał zamknąć rywa-
lom w klatce symulując nieudol-
ność, aby w efekcie przegrać ze
słabym Wilgesem o koński nos.
Było to żenujące widowisko, o
którym należy jak najszybciej
zapomnieć, ponieważ tego ty-
pu patologie niszczą wizerunek
zarówno Służewca, jak i pięk-
nego widowiskowego sportu, ja-
kim są wyścigi konne.   

Niedzielną gonitwę zali-
czaną do cyklu nieofi-
cjalnych mistrzostw

świata amazonek, któremu pa-
tronuje Sheikha Fatima Bint Mu-
barak zwana w ZEA “Matką Na-
rodu”,  wygrała Australijka Da-
nielle Walker dosiadająca ogiera
Poranny Blask. Drugie miejsce
zajęła Francuzka Caroline Bru-
naud, która jechała na ogierze
Echo Ofira. Jako trzecia minęła
celownik faworytka służewiec-
kiej publiczności, polska ama-
zonka Magdalena Szabla, ściga-

jąca się na uczestniku tegorocz-
nych Derby ogierze Elgaspar. W
gonitwie wzięło udział 12 ama-
zonek z Australii, Czech, Francji,
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Wę-
gier, Irlandii, Norwegii, Szwecji,
Turcji, USA oraz z Polski.  

T ego dnia w strefie VIP
wykreowano zielony
salon Warszawy, który

został urządzony  na wewnętrz-
nej części toru zielonego. Wśród
gości JE Asima Mirzy Al Rah-
maha i Wojcicha Szpila, preze-
sa zarządu Totalizatora Sporto-
wego, znaleźli się przedstawi-
ciele mediów, biznesu, świata
mody i kultury oraz osoby ściśle
związane i współpracujące ze
Zjednoczonymi Emiratami
Arabskimi. Przyjazną atmosfe-
rę budowała sącząca się z gło-
śników muzyka arabska, fajki
wodne oraz francuski szampan
Veuve Clicquot. Pomiędzy go-
nitwami na torze odbyły się jaz-
dy testowe pięciu najnowszych

modeli Porsche, w tym Carrera
4S, który jest wyjątkowo łako-
mym kąskiem dla miłośników
motoryzacji. „Tajemniczy
Ogród” z ubraniami z kolekcji
czołowych polskich kreatorów
mody Macieja Zienia i Łukasza
Jemioła był jedną z najwięk-
szych atrakcji mityngu.

Na torze głównym pre-
zentowały się publicz-
ności cheerleaderki

oraz przecudnej urody konie czy-
stej krwi arabskiej. Dziatwa ha-
sała na kucach, karuzeli łańcu-
chowej i „dmuchańcach”. Me-
dialnego wsparcia udzieliły re-
dakcje Maleman, O2, Forbesa,
TVN, TVP Sport, Przeglądu
Sportowego oraz PAP. Kolejna
wielka feta na Służewcu w nie-
dzielę 29 września z okazji roze-
grania już po raz 100. prestiżo-
wej i wysoko dotowanej goni-
twy Wielka Warszawska. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Wielka Ursynowska
W niedzielę, 1 września na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Już po raz drugi na Torze od-

będzie się piknik familijny pod nazwą „Dzień ursynowski na Wyścigach”. Piknik poprzedzi „Wiel-
ka Ursynowska”, czyli bieg na 5 km po torze wyścigowym, który rozpocznie się o godz. 10.

Bieg „Wielka Ursynowska” ma charakter charytatywny – całe zgromadzone wpisowe (w wyso-
kości 10 zł od osoby) przekazane zostanie na rzecz Fundacji „Pegasus” z przeznaczeniem na reha-
bilitację uratowanych koni cierpiących w skutek niehumanitarnych działań człowieka. 

O godz. 11:00 rozpoczną się pokazy taneczne, wystąpi zespół ZAYAZD, ponadto przewidziano
pokazy oraz konkursy artystyczne. Na wszystkich gości czekać będą także rozrywki sportowo – re-
kreacyjne, m.in.: mini tenis ziemny, strzelanie z broni laserowej oraz przejażdżki konne i konku-
rencje kolarskie. Również dla najmłodszych przygotowane są rozmaite atrakcje. Na pikniku roz-
stawiona będzie prawdziwa wioska indiańska, w której dzieci będą mogły poznać gry i zabawy in-
diańskie, postrzelać z łuku, zobaczyć oryginalne stroje indiańskie i wyposażenia Tipi, spróbować
sił w rzemiośle indiańskim lub zatańczyć indiański taniec pow-wow. Dodatkową atrakcją będą za-
bawki pneumatyczne dla dzieci oraz miasteczko promocyjne Ursynowa, 

O godzinie 15:00 dobędzie się gonitwa „Nagroda Ursynowska” o Puchar Burmistrza Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy.

WWaażżnnee:: Mieszkańcy Ursynowa będą mogli dojechać na Tor Służewiec specjalną linią autobuso-
wą 900, która kursować będzie na trasie: 

NATOLIN PÓŁNOCNY – AL. KEN - DOLINA SŁUŻEWIECKA – PUŁAWSKA – TOR WYŚCIGÓW
KONNYCH – PUŁAWSKA – PILECKIEGO – GANDHI – AL. KEN – NATOLIN PÓŁNOCNY, kursują-
cej w ramowych godzinach 8.30 – 18.00 z częstotliwością co 20 minut (pierwszy kurs z przystan-
ku NATOLIN PÓŁNOCNY o godz. 8:30, ostatni ok. 17:30 - z Toru Wyścigów Konnych). 

Linia obsługiwać ma wszystkie przystanki na wyznaczonej trasie. Dla ww. linii zmianie ulegnie
charakter przystanków w zespole Wyścigi z warunkowego na stały. W linii specjalnej nie będzie obo-
wiązywać taryfa ZTM - przejazd autobusem będzie bezpłatny. 

DDaanniieellllee WWaallkkeerr zzddoobbyyłłaa ttyyttuułł 
mmiissttrrzzyynnii śśwwiiaattaa aammaazzoonneekk ppoo zzaacciięętteejj wwaallccee

MMaauurroo MMaannuueedddduu 
nnaa zzwwyycciięęsskkiimm 
ooggiieerrzzee AAmmaarreettttoo
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GOTÓWKA od ręki na terenie
Ursynowa, 15 lat tradycji, 
600-312-559

LOMBARD - POŻYCZKI pod
zastaw, skup złota i srebra, 
al. KEN 97 lok.19, 
tel. 22 299-39-29, 
531-501-301

AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 504-017-418

ANTYKI, monety, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

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

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

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

DO WYNAJĘCIA Konstancin
centrum, lokal biurowy 25 m2,
606-557-071

KWATERY, 728-899-673
POSZUKUJĘ pokoju lub

kawalerki do wynajęcia w
okolicach ul. Kopcińskiego od
1.09.2013 r. tel. 795-12-12-15

ABSOLUTNY SKUP AUT z lat
1997 - 2010. Dojazd do

klienta. Gotówka, 
608-174-892

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

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

ANGIELSKI - każdy poziom,
możliwy dojazd, 505-316-722

ANGIELSKI, niemiecki 
666-561-337 

HISZPAŃSKI, 507-087-609]
KOMPUTER od podstaw, 

698-166-368
MATEMATYKA,

22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
MATEMATYKA poprawki,

matury, dojeżdżam, 504-057-030

ATRAKCYJNA działka
budowlana 1360 m2, media,
Dobiesz k. Piaseczna, 
661-885-525

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

KARDIOLOGA do przychodni
lekarskiej, 22 651-70-75

KUCHARZA do baru w
Piasecznie, 601-623-410

PANIĄ do gotowania, bar,
Piaseczno, 601-623-410

SZUKAM pracy - dzielnica
Ursynów, odprowadzanie lub
odbieranie dziecka z
przedszkola/szkoły, 502-339-041

SZUKAM pracy niania z
doświadczeniem referencje 
514-109-380

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem w
różnych godzinach - emerytka,
510-33-40-10

ZATRUDNIĘ na Służewie
emeryta lub rencistę, 
66-56-72-172

OPIEKA 
nad grobami

tanio i solidnie
500-336-607

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOMOFONY, 603-375-875
DO ŚLUBU Chrysler PtCruiser

693-778-112
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZOWE kotły, piecyki,

kuchnie - serwis, montaż;
hydraulika, 600-709-630

GLAZURA, gładź, malowanie,
507-470-980

HYDRAULIKA, remonty 
602-651-211 

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
LUSTRA w domu klienta 

602-27-17-18
MALARSKIE, tapetowanie, 

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

MALOWANIE, 604-970-028
MALOWANIE, 722-920-650
MEBLE na wymiar, przeróbki,

produkcja, naprawa, 
22 773-15-13, 504-824-568

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

ORGANIZACJA CATERINGU
imprez, konferencji, warsztatów.
Cafe Niespodzianka, 791-676-901,
ul. Marszałkowska 7

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

PRANIE dywanów, wykładzin,
tapicerek u klienta 693-778-112

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

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

ROLETY, siatki przeciwko
owadom 602 27 17 18

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

SZKLARSKIE, 
ul. Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644-65-07, 502-101-202

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

TAPICERSTWO 22 618-18-26,
22 842-94-02

TYNKI gipsowe, cementowo-
wapienne, 511-529-965,
www.budax.pl 

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

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

DOM OPIEKI - bardzo dobre
warunki, rodzinna atmosfera,
Piaseczno, 22 757-20-19

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

LEKARZ INTERNISTA - wizyty
domowe, 508-216-824

ODCHUDZANIE - GRUPY
WSPARCIA przyjazna atmosfera,
zaskakująca skuteczność, tanio.
anna@klubrownowagi.pl, 
601-198-197
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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

9 8 6
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 6 0 3  3 0 9  3 9 9
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,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– AAnnkkaa RRoowwiińńsskkaa tteell.. 660000 663355 557700,, 664488 4444 3344..
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

WW akak acyacy jne osjne os tt atki...atki...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje KKrryyssttyynnaa SSkkiibbiińńsskkaa
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

„Spośród pięciu zmysłów węch jest jedynym, który
niezaprzeczalnie najlepiej wyraża żądzę rozkoszy” Salvador Dali.

Damska woda toaletowa Sun & Roses Salvador Dali. Nowa,
kwiatowo-owocowa kompozycja stworzona przez Dorothee
Poit, ukazała się w kwietniu 2013. Dostępna tylko w
perfumeriach Sephora.

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 
wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

Dom Sztuki zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych (w tym seniorów) na bezpłatne warsztaty ar-
tystyczne, trwające od połowy września do połowy grudnia b.r., finansowane ze środków Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy. Oferta obejmuje następujące warsztaty: plastyczne (malarstwo,
grafika, rysunek, rzeźba), teatralne (Teatr Dziecięcy „Kluczyk z Wiolinowej”, Teatr Młodzieżowy
„Klucz z Wiolinowej”, Dziecięcy Teatr Muzyczny „Wiolinki”, Młodzieżowy Teatr Muzyczny „Zgra-
ja z Wiolinowej”, Teatr Seniora), muzyczne (bębniarskie) i taneczne (taniec irlandzki – nowa po-
zycja wśród warsztatów Domu Sztuki).

Bliższe szczegóły w kolejnych numerach oraz na stronie i w sekretariacie Domu Sztuki.

Modelarnia Lotnicza SMB „Jary” (ul. Służby Polsce 1) prowadzi do 31 sierpnia, w dni robocze
w godzinach 16.00-20.00, bezpłatne warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży.

Galeria Domu Sztuki zachęca do oglądania malarstwa Konrada Wieniawy-Narkiewicza. Wstęp
wolny. Autor prac jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. 

CCzzyytteellnnii NNaauukkoowweejj NNrr XXIIVV 
uull.. LLaacchhmmaannaa 55
TTeell.. 885555-5522-2200 

wwwwww..uurrssyynnootteekkaa..ppll

33..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie z
Andrzejem Kochanowskim w
nowym cyklu „Mało znane
epizody z historii Warszawy”
pt. „Zapomniani władcy War-
szawy z lat 1250-1429”.

55..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotka-
nie z dr. Kamilem Kopanią w
nowym cyklu „Galeria Sztuki
Średniowiecznej Muzeum
Narodowego w Warszawie”
pt. „Pieta z Lubiąża i krucy-
fiks mistyczny z kościoła Bo-
żego Ciała we Wrocławiu”.

1100..0099 –– wwttoorreekk – spotka-
nie z prof. Krzysztofem
Mrowcewiczem w cyklu „Hi-
storia literatury w obrazach”
pt. „W kręgu Skamandra”.

1122..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotka-
nie z prof. Andrzejem Karpiń-
skim w nowym cyklu pt.
„Wielkie odkrycia geograficz-
ne od antyku po XX wiek i ich
następstwo” pt. „Starożyt-
ność: Egipt, Grecja, Rzym, Fe-
nicjanie”.

1177..0099 –– wwttoorreekk – spotka-
nie z p. Andrzejem Kocha-
nowskim w nowym cyklu
„Mało znane epizody z histo-
rii Warszawy” pt. „Warszaw-
ska stołeczność 1611”.
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