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Andrzej Sikorowski 
i  jego grupa 
zaśpiewali 
na Ursynowie
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Historię zawsze kształtuje się
tak, że w pamięci pozosta-
je nie to, co się rzeczywi-

ście zdarzyło, tylko to, co
zamieszczono w kronikach. Stąd
rola kronikarzy bywa niekiedy
ważniejsza od roli wykonawców
dziejowych misji. Z osobą burmi-
strza Ursynowa Piotra Guziała
kronikarze będą jednak mieli nie
lada kłopot. W swoich poczyna-
niach jest on bowiem szybszy od
wiatru, a w deklaracjach niezu-
pełnie jednoznaczny. 
“Gazeta Wyborcza” dopiero teraz
wyśledziła, że w trakcie kampanii
referendalnej, której celem było
obalenie szefującej miastu stołecz-
nemu Warszawa Hanny Gronkie-
wicz-Waltz, Guział w jednych me-
diach deklarował gotowość ubie-
gania się o stanowisko prezydenta
stolicy po ewentualnym usunięciu
HGW, w innych zaś uchylał się od
kandydowania na to stanowisko.
Tym sposobem burmistrz poszedł
poniekąd tropem Lecha Wałęsy,
który zawsze lubił “być za, a nawet
przeciw” .W gruncie rzeczy jednak
owe deklaracje ursynowskiego wło-
darza, który stał się twarzą wspo-
mnianej kampanii, były tylko dla-
tego zróżnicowane, że Guział nie
chciał dzielić skóry na niedźwie-
dziu, a także stawiać się w roli
kontrkandydata po wcześniejszych
zgłoszeniach Andrzeja Rozenka,

Ryszarda Kalisza i prof. Piotra
Glińskiego. Pewnie miał rację, bo
jego zdecydowane zgłoszenie jesz-
cze przed przeprowadzeniem refe-
rendum wyglądałoby tak, jak
oświadczenie boksera Tomasza
Adamka, że choć czeka go jeszcze
walka z Witalijem Kliczką o mi-
strzostwo świata, to już czas wypa-
trywać następnego przeciwnika, z
którym stoczy się pojedynek w
obronie tytułu.

Do odwołania pani prezydent
niewiele jej oponentom za-
brakło, niemniej w decydują-

cej rozgrywce bez wątpienia prze-
grali. I dobrze, że Guział otwarcie
przyznał się do przegranej, choć
można powiedzieć, że ma ona cha-
rakter honorowy, bo przegrać po
wyrównanej walce to nie wstyd. Po-
zostanie HGW w stołecznym ratu-
szu to nie jest - wbrew pozorom -
niekorzystny dla miasta rezultat re-
ferendum, lecz wyjście najprostsze.
Tak jak prezes Polskiego Związku
Piłki Nożnej Zbigniew Boniek po-
zwolił Waldemarowi Fornalikowi
dotrwać na stanowisku selekcjone-
ra reprezentacji narodowej do koń-
ca eliminacji przed mistrzostwami
świata, tak głosujący warszawiacy
zdecydowali, że pani prezydent ma
dograć swoją grę już do końca ka-
dencji. A co będzie w następnym
rozdaniu, przekonamy się już nie-
długo, raptem po upływie roku. 

W arszawa to konglomerat
tylu trudnych spraw, że
zarządzanie nią jest wyż-

szą szkołą jazdy. Dlatego kierowa-
nie stołeczną administracją warto
powierzać osobie kompetentnej i
doświadczonej w materii samorzą-
dowej. Bo tu chodzi o pilotowanie
olbrzymiego odrzutowca pasażer-
skiego, a nie o prowadzenie rikszy.
A dziś przecież - choć nie tylko z wi-

ny samej HGW - stolica musi próbo-
wać lądowania awaryjnego na
brzuchu. Permanentne awarie fi-
nansowe powstają z dwu zasadni-
czych przyczyn: po pierwsze miasto
jest dobijane niebotycznie zawyżo-
nym janosikowym, po drugie - w
błyskawicznym tempie rosną kwo-
ty odszkodowań, jakie trzeba wy-
płacać warszawiakom, niesłusznie
wywłaszczonym tak zwanym de-
kretem Bieruta. 

W kampanii referendalnej
zwracano uwagę, że pani
prezydent nie potrafiła w

obydwu sprawach skutecznie inter-
weniować, chociaż partia (PO), któ-
rej jest wiceprzewodniczącą, ma ty-
le władzy, że mogłaby obydwu nie-
szczęściom w dużym stopniu zara-

dzić. Pozostawszy na Placu Banko-
wym, HGW będzie miała szanse na
dokończenie wielu ważnych inwe-
stycji, a także na wdrożenie za dru-
gim podejściem ustawy śmieciowej,
bo w pierwszym - jak wiadomo -
sztuka ta się nie udała. 

Drużyna prowadzona przez
Fornalika poniosła klęskę
na całej linii, nie kwalifiku-

jąc się do finałów przyszłorocznych
mistrzostw świata. Zespół Guziała
natomiast - jeśli tak można na-
zwać całą ekipę, która uruchamia-
ła referendum - w gruncie rzeczy
więcej wygrał niż przegrał. Wszak
wszystkie referendalne postulaty
zostały przez panią prezydent speł-
nione, zanim warszawiacy przy-
stąpili do głosowania. Sama HGW

zmieniła się też nie do poznania.
Już wcześniej zaprezentowała wy-
szczuploną sylwetkę, zaprzeczając
nadanemu jej przez lud Warsza-
wy mianu “Bufetowej”. Wyszła też
wreszcie z zacisza gabinetów, spo-
tykając się z mieszkańcami w naj-
różniejszych miejscach. A przede
wszystkim - ku ogólnemu zdumie-
niu - ożyła medialnie po zstąpieniu
z koturnów. Nawet przywódca re-
ferendalnej insurekcji, występują-
cy w imieniu Warszawskiej Wspól-
noty Samorządowej Piotr Guział
chwalił panią prezydent za ewi-
dentne zmiany na lepsze, jakie zo-
stały na niej przez “referendarzy”
wymuszone. Z tego punktu widze-
nia mechanizm demokracji za-
działał bardzo dobrze. Trochę to

przypomina realizację hasła z cza-
sów PRL: socjalizm - tak, wypacze-
nia - nie. A więc HGW - proszę bar-
dzo, niech zostanie, ale już bez po-
pełniania starych grzechów. 

Dziś następują finansowe
rozliczenia akcji “Referen-
dum” i okazuje się, że kosz-

ty “manipulacyjne”, poniesione
przez miasto, wyniosły trzy milio-
ny złotych. Od darczyńców Guział
zyskał na kampanię 200 tysięcy,
zaś najbardziej zainteresowana
wygraniem referendum partia Pra-
wo i Sprawiedliwość poniosła wy-
datki na poziomie 400 tysięcy. 

Czy to w sumie dużo, czy ma-
ło? Moim zdaniem wystar-
czy odnieść owe kwoty li tyl-

ko do dwóch sum, jakie wydano na
zbudowanie dwu warszawskich sta-
dionów piłkarskich: najpierw bo-
wiem miasto zafundowało Legii no-
wy obiekt przy Łazienkowskiej za
cenę około 500 milionów, a chwilę
potem za pieniądze rządowe wznie-
siono za Wisłą Stadion Narodowy,
który na co dzień świeci pustkami,
bo w futbol grywa się tam tylko od
święta. Narodowym mogły się ob-
dzielić po równo i Legia, i Polonia,
którą teraz ma wspomóc miliarder
Jan Kulczyk. W związku z tym nie
było sensu wywalać jeszcze pół mi-
liarda z budżetu miasta na nowy
obiekt przy Łazienkowskiej. A jed-
nak pani Hanna tyle bez mała wy-
waliła, co nie miało nic wspólnego z
racjonalnym gospodarowaniem. 

T eraz jest nadzieja, że od mo-
mentu gdy wyborcy przeko-
nali się, że mogą skutecznie

skontrolować prezydenta stolicy
poprzez referendum, piastująca tę
funkcję osoba - ktokolwiek to bę-
dzie - już nie pozwoli sobie na mar-
notrawstwo. P A S S M I TA
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Piórem Derkacza

Adam Stanisław Molak (1940-2013)
dziennikarz

Adam Molak był człowiekiem rozpoznawalnym. Szybko nawiązywał kontakty z ludźmi. Grani-
ca wiekowa nie była dla Niego przeszkodą w poznaniu bliżej drugiego człowieka. Był na Ursyno-
wie zawsze tam, gdzie się coś działo. Adama poznałem przed wieloma laty na jubileuszu firmy ochro-
niarskiej. Potem spotykałem go w redakcjach PASMA I PASSY, a więc tam gdzie na temat sportu
mógł wypowiadać się w sposób swobodny. Sport był Jego wielką miłością . Kochał zwłaszcza pił-
kę nożną, kolarstwo i szermierkę. Miał to szczęście, że w czasach Jego największej aktywności za-
wodowej, te dyscypliny sportu w polskim wydaniu coś znaczyły. Dziennikarz sportowy wykonuje
pewną misję. Jest łącznikiem pomiędzy zawodnikiem a kibicem. Swoimi wypowiedziami gloryfi-
kuje zwycięstwo, a czasami musi obwieścić porażkę. I to drugie jest o wiele trudniejsze, tak samo
jak pisanie o człowieku, którego wśród nas już nie ma i którego się znało i ceniło.

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

Pożegnaliśmy Adama Molaka
W wieku 73 lat zmarł nasz długoletni współpracownik redakcyjny Adam Molak, wywodzący się

z Konstancina-Jeziorny, ale od lat zamieszkały na Ursynowie. Z Adamem znałem się od początku
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, czyli od momentu, gdy zaczął pracować w Przeglądzie Spor-
towym, wzmacniając dział piłki nożnej. Z czasem Adam przeszedł do Expressu Wieczornego, zo-
stając kierownikiem redakcji sportowej w tej gazecie. Gdy po roku 1989 nowa ekipa poprowadzi-
ła EW do upadku, Adam znalazł się wraz z kolegami w nowo założonym Super Expressie, w któ-
rym również objął stanowisko kierownika działu sportu (1991-1993). 

Oprócz futbolu fascynowały go szermierka, tenis stołowy, tenis, a także kolarstwo. Przez wiele
lat obsługiwał Wyścig Pokoju i Tour de Pologne, i do ostatnich chwil życia podtrzymywał zawar-
te na tych imprezach przyjaźnie, zwłaszcza z Czesławem Langiem. Spośród znanych piłkarzy naj-
bliższy był mu Roman Kosecki.

Adam przyjaźnił się też z długoletnim kierownikiem ogniska TKKF na Ursynowie Stanisławem
Drapiewskim. Na początku XXI wieku objął na pewien czas stanowisko redaktora naczelnego ur-
synowskiego tygodnika Pasmo. W ostatnich latach, już jako emeryt, pisywał na tematy sportowe
w Passie. Był człowiekiem wesołym i towarzyskim.

Trudno ukryć, że zawsze dowcipkującego i wszędobylskiego Adasia będzie w naszej redakcji bra-
kowało. W poniedziałek 14 października pożegnaliśmy go na cmentarzu w Skolimowie. Wdowie
po Adamie i córce przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Przy stacji Metra Stokłosy, w miejscy, gdzie jest obecnie parking i petla autobusowa
powstanie czteropoziomowy parking na 400 samochodów. Budowa ma się zacząć
18 października i potrwa do stycznia 2015 roku.

Będzie to oczywiście parking typu Parkuj i Jedź (Park & Ride), na którym można będzie zostawić
samochód i do pracy w centrum lub na północy Warszawy dostać się metrem.

Powstanie on zamiast parkingu w Rembertowie, z budowy którego ZTM musiał się wycofać ze
względu na protesty mieszkańców. Parking będzie miał cztery poziomy. Kierowcy będą na nim mieli
do dyspozycji w sumie 394 miejsca parkingowe, w tym sześć miejsc przeznaczonych zostanie dla
kierowców niepełnosprawnych. Dodatkowo znajdą się na nim stojaki do przypięcia 20 rowerów – mówi
Igor Krajnow, rzecznik ZTM.

Parking będzie zamknięty w nocy z z 18 na 19 października. 
Od 19 października zostanie wydłużona trasa linii 193. Linia będzie kursowała ulicami: al. KEN –

Jastrzębowskiego – Rodowicza „Anody” do pętli Ursynów Północny (powrót Ursynów Północny –
Jastrzębowskiego).

Czteropoziomowy parking na Stokłosach

Koncert Papieski
Koncert Papieski odbędzie się 20.10.2013 o

godz. 18.00 w kościele p.w. św. Tomasza Aposto-
ła położonego przy ul. Dereniowej 12. 

Usłyszymy utwory muzyki klasycznej na so-
pran i organy oraz poezję Karola Wojtyły. Projekt
współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Ursy-
nów. Wstęp wolny.

Wyjazd na Kubę
Szukam 1-2 amatorów Wielkiej Przygody, ludzi kontaktowych, trochę szalo-

nych i z poczuciem humoru, do wspólnego zwiedzenia Kuby w dniach 7-18
grudnia br. Mam już zarezerwowanego w Hawanie Peugeota 206 TM oraz re-
zerwację kwater prywatnych z atestem rządowym (casa particulares) w nastę-
pujących miastach: Hawana, Remedios, Trinidad, Cienfuegos, Playa Larga. W pro-
gramie objazdu zwiedzanie, plażowanie, balowanie oraz warsztaty salsy w Ha-
vana Vieja. 

Tadeusz Porębski, redakcja Passy, tel (22) 648-44-32 w godz. 10.00-14.00.

Czy nasze drogi są bezpieczne i w jaki sposób my – wszyscy użytkownicy dróg – możemy dbać o
bezpieczeństwo? Odpowiedzi na te i inne pytania mieszkańcy Ursynowa będą mogli poznać na spe-
cjalnej sesji o bezpieczeństwie drogowym, która odbędzie się 17 października (czwartek) o godz. 16.30
w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Na zakończenie sesji będzie miała miejsce dyskusja z mieszkańcami. 

SSeessjjaa oottwwaarrttaa ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww –– pprrooggrraamm
1166..3300––1166..5500 – Wprowadzenie, przedstawienie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na dro-

gach Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
1166..5500––1177..0055 – Kiedy droga zaczyna być niebezpieczna? Zachowania kierowców, psychologia trans-

portu – Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
1177..0055––1177..2200 – Bariery drogowe – kiedy służą bezpieczeństwu – omówienie tematyki i pokazy fil-

mów z Crash testów – Jacek Pasikowski, dyrektor w firmie PrOWERk Sp. z o.o.
1177..2200––1177..4455 – Świadomy pieszy i rowerzysta to mniej wypadków – Marek Wierzchowski, audytor

BRD, biegły sądowy, inżynier ruchu drogowego z kilkudziesięcioletnią praktyką
1177..4455––2200..0000 – Dyskusja z udziałem mieszkańców
Dyskusja otwarta dla mieszkańców będzie częścią dwudniowego seminarium „Czy nasze drogi są

bezpieczne? – Wpływ geometrii i wyposażenia drogi na bezpieczeństwo użytkowników”. Prelegen-
tami adresowanego do ekspertów i praktyków seminarium są osoby na co dzień zajmujące się zagad-
nieniami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Seminarium będzie odbywać się w dniach 17-18 paź-
dziernika br. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (al. KEN 61). Wstęp
na seminarium (poza sesja czwartkową o 16:30) tylko dla osób zarejestrowanych.

Seminarium otworzy burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział. Seminarium zostało podzielone
na siedem sesji. W panelu otwierającym wystąpią: Grażyna Lendzion, dyrektor Zarządu Dróg Miej-
skich w Warszawie, poseł Stanisław Żmijan, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, Andrzej
Maciejewski, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Bartłomiej Morzycki, pre-
zes zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Seminarium o bezpieczeństwie drogowym

FOTO LECH KOWALSKI
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Referendum za nami. Han-
na Gronkiewicz-Waltz nie
została odwołana. Pani
Prezydent zostaje na sta-
nowisku w wyniku formal-
nych sztuczek, pierwszego
na świecie systemu, „kto
nie głosuje, ten głosuje…
za mną”, zasiania strachu
wśród mieszkańców zależ-
nych od kasy miasta, naci-
sków na podlegających
pod ratusz urzędników i
innych sztuczek, obniżają-
cych frekwencję. 

Np. interwencja Warszawskiej
Wspólnoty Samorządowej o
uruchomienie zamkniętych ob-
wodów do głosowania, czy pię-
trzenie trudności w dopisywa-
niu się do list wyborców dla osób
zainteresowanych głosowaniem
w Warszawie. Naród u nas pa-
miętliwy zapłaci Pani Prezydent
za takie traktowanie obywateli w
przyszłorocznych wyborach sa-
morządowych, kiedy granie fre-
kwencją już nic nie da..

Takie refleksje przychodzą do
głowy po niedzielnym głosowa-
niu, gdy uzmysłowimy sobie, że
zabrakło ledwie 45 tys. głosów

w 1,5-milionowej Warszawie,
żeby odwołać Hannę Gronkie-
wicz-Waltz. Gdyby referendum
spełniało minimalne standardy
przyzwoitości, Pani Prezydent
nie miałaby już swojego
stanowiska, ale zamie-
niłaby je zapewne
na komisarza z
nadania Premie-
ra. Pozostała fru-
stracja tych
wszystkich, któ-
rzy z wyżej wy-
mienionych
przyczyn nie mo-
gli pójść do wybo-
rów, a którzy, rów-
nież z powyższych
przyczyn, mocno kibico-
wali wystarczającej frekwen-
cji. Takich osób, śmiem twier-
dzić, było grubo więcej niż owe
45 tys. Jest to najgorszy z moż-
liwych wyników, bo pozostawia
Panią Prezydent na stanowisku
pomimo jej olbrzymiej niepo-
pularności. Coś jak zapowiada-
ny przez Premiera komisarz
Hanna Gronkiewicz-Waltz. Tak
to rzeczywistość zachichotała z
jego słów.

Smutny wniosek dla Pani
Prezydent jest taki, że – nieste-
ty – poparcie w Warszawie ma
ona coraz mniejsze, a pokazują
to suche liczby. W normalnie

zorganizowanych wybo-
rach w 2010 roku

głosowało prze-
ciwko niej 300

tys. mieszkań-
ców, teraz w
nienormalnie
przeprowa-
dzonym refe-
rendum 320

tys. O liczbie
aktualnych

zwolenników nie
ma co pisać, bo w

efekcie demobilizują-
cej kampanii Platformy nie

wiadomo, ilu ich jest naprawdę.
Wiadomo, że jest ich dużo
mniej niż 300 tys., co potwier-
dził apel Platformy Obywatel-
skiej o pozostanie w domu,
gdyż jej przywódcy czuli, że w
bezpośredniej konfrontacji
przegrają z kretesem. Zauważ-
my, że w swoim apogeum w
2010r. (wygrana, przypomnij-
my, w pierwszej turze) partia

ta dostała 340 tys. głosów. Teraz
tylu ma przeciwników. Dzisiaj
może o poprzednim poparciu
w Warszawie tylko pomarzyć.

Czy referendum jest przegra-
ną ? Chyba nie. Już sam fakt, że
do niego doszło, to sukces orga-
nizatorów. A dalej tylko może-
my się cieszyć. W grudniu odbę-
dą się przetargi na obwodnicę
południową. Od stycznia nie
zdrożeją śmieci a także nie bę-
dzie styczniowej podwyżki cen
biletów,? Będzie też po wielu la-
tach oczekiwań karta miejska
warszawiaka? Chyba żadnemu
włodarzowi samorządowemu
nie będzie się patrzeć na ręce
tak jak Pani Prezydent po refe-
rendum. Pożyjemy, zobaczymy.
Zapewne za rok Warszawa bę-
dzie tak samo rozkopana jak te-
raz, druga linia metra nie zosta-
nie oddana w terminie, żadne
decyzje co do obwodnicy połu-
dniowej nie zostaną podjęte. A
pomysłem Platformy (anty)
Obywatelskiej na wybory samo-
rządowe będzie: nie idźcie gło-
sować, jedźcie na grzyby. 

E w a  C y g a ń s k a
R a d n a  K l u b u  N a s z  U r s y n ó w

wwwwww..uurrssyynnooww..ppll

FFrreekkwweennccjjaa rreeffeerreennddaallnnaa nnaa
UUrrssyynnoowwiiee 2244,,6644%%

Informujemy, że w przeka-
zach medialnych dotyczących
referendum ws. odwołania pre-
zydenta Warszawy przed upły-
wem kadencji wciąż podawa-
na jest fałszywa frekwencja na
Ursynowie. Zgodnie z oficjal-
nymi wynikami, podanymi na
stronie Państwowej Komisji Wy-
borczej, w minioną niedzielę
do urn w Dzielnicy Ursynów
poszło 24,64 proc. uprawnio-
nych do głosowania, co jest wy-
nikiem zbliżonym do średniej
warszawskiej 25,66 proc.

Najniższa frekwencja została
odnotowana w Dzielnicy Wila-
nów – 20,57 proc., a najwyższa
w Dzielnicy Wawer – 27,91
proc.

UUWWAAGGAA!!
Uprzejmie prosimy przedsta-

wicieli mediów o podawanie
rzeczywistej frekwencji w Dziel-
nicy Ursynów, a nie błędnej in-
formacji, zaczerpniętej z – jak
się okazuje mało wiarygodnych
w tym wypadku – badań Exit
Poll, które sugerowały frekwen-
cję w dzielnicy Ursynów na po-
ziomie ok. 19,4 proc.

ttvvnn..2244..ppll

Sondaż exit poll przeprowa-
dziła dla TVN24 i TVP Info pra-
cownia TNS Polska przed loka-
lami wyborczymi w całej War-
szawie. Margines błędu wyno-
si 2 pkt proc.

ttvvnn..2244..ppll

Piotr Guział nie krył zadowo-
lenia po opublikowaniu sonda-
żowych wyników referendum
w sprawie odwołania prezydent
stolicy. – To jest wielkie zwycię-
stwo warszawiaków, uwierzyli,
że można odsunąć partię od

władzy – powiedział jeden z
głównych inicjatorów akcji refe-
rendalnej.

–Warszawiacy, dzięki refe-
rendum, czy będzie wiążące,
czy nie, udało nam się wygrać
wiele –  zwrócił się bezpośred-
nio do mieszkańców stolicy bur-
mistrz Ursynowa.

Przekonywał, że jego zda-
niem, dzięki akcji referendal-
nej i “współrządzeniu” stolicą
w czasie przed referendum,
udało się obniżyć opłaty za
śmieci, czy doprowadzić do re-
zygnacji z kolejnej podwyżki
cen biletów. – Zagoniliśmy ich
do roboty na rzecz naszego
miasta – mówił Guział. I zapo-
wiedział, że będzie patrzył na
ręce Hannie Gronkiewicz-
Waltz.

– Bez względu na wynik tego
referendum, teraz jest czas by-
śmy dopilnowali tych obietnic,
żeby nie było tak jak z niezreali-
zowanymi obietnicami Hanny
Gronkiewicz-Waltz z 2006 i
2010 roku. Będziemy tuż za pa-
nią. Będzie pani czuła nasz od-
dech na plecach aż do samych
wyborów – zaznaczył Guział.

I przekonywał, że Warszaw-
ska Wspólnota Samorządowa
przeciwstawiła się PO. – Byli-
śmy sami wobec wielkiej potęż-
nej machiny Platformy Obywa-
telskiej, która wykorzystała
wszystko, co mogła, łącznie z
najwyższym stanowiskami w
państwie – grzmiał burmistrz
Ursynowa. – Uruchomili prze-
mysł pogardy dla praw obywa-
telskich, a warszawiacy poka-
zali, że są niepokorni. Partie z
warszawiakami nie wygrają –
dodał.

– W wyborach w 2014 roku
frekwencja nie będzie odgry-
wała roli, spotkamy się przy
urnach. Zobaczymy komu za-
ufają warszawiacy, czas na od-
partyjnienie, warszawiacy. Ra-
zem będziemy silni – powie-
dział Guział.

W rozmowie z Jarosław Kuź-
niarem z TVN24, Guział prze-
konywał, że udało się zmienić
sposób rządzenia urzędującej
prezydent. – Główne postulaty
inicjatorów referendum zosta-
ły zrealizowane, mimo gnuśno-
ści Hanny Gronkiewicz-Waltz,
mimo tego, że jeszcze kilka mie-
sięcy temu nie miała ochoty z
nikim rozmawiać, nawet z bur-
mistrzami swoich dzielnic –
stwierdził.

Nawiązywał też do polity-
ków, którzy w jego mniemaniu
próbowali “odbić” Warszawę.
– Nie chodziło w tym referen-
dum, żeby odbijać z czyichś rąk
Warszawę, chodziło o to, żeby
zmienić władzę na bardziej
przyjazną mieszkańcom – prze-
konywał inicjator referendum.

Kuźniar przypomniał, że
Guział zapowiedział start w
ewentualnych wyborach
przedterminowych na prezy-
denta Warszawy. Czy weźmie
udział w wyborach za rok? –
Za rok zdecydujemy, dzisiaj
nie ma wyborów. Jest czas, że-
by w poniedziałek wziąć się
za ostrą pracę na rzecz War-
szawy. Ja w tym momencie je-
stem nie tylko burmistrzem
Ursynowa, ale przede wszyst-
kim twarzą referendum – pod-
sumował.

wwpp..ppll

Piotr Guział: nie można uciec
od słowa “porażka”

Szkoda, że Platforma zdecy-
dowała, że nie będzie bronić
zasług pani prezydent, a prze-
cież ona i takie posiada –  mówił
w “Faktach po Faktach” w
TVN24 Piotr Guział, burmistrz
Ursynowa, jeden z inicjatorów
referendum ws. odwołania pre-
zydent Hanny Gronkiewicz-
Waltz. – Źle się stało, że w refe-
rendum zaangażowali się poli-
tycy najwyższej rangi - mówił.
Dodał jednak, że nie ma pre-

tensji ani do Donalda Tuska za
zniechęcanie do udziału w refe-
rendum, ani do Jarosława Ka-
czyńskiego.

Piotr Guział mówił, że “nie
można uciec od słowa ‘poraż-
ka’”, bo – jak dodał – chodziło o
to, by zmienić prezydenta War-
szawy. – Prawdziwy mężczy-
zna nie boi się przyznać do po-
rażki. Biorę za nią pełną odpo-
wiedzialność – mówił.

- Jednocześnie jest wiele po-
zytywów tej kampanii. Mieli-
śmy taki cel, by zmusić prezy-
dent Warszawy do działania.
Oceniam, że było warto. Pani
prezydent całkowicie się zmie-
niła. Miejmy nadzieję, że wy-
trzyma przez kolejnych 12 mie-
sięcy. Chciałbym, żeby wiedzia-
ła, że powstała siła, która bę-
dzie pilnować tego, by dotrzy-
mywała zobowiązań – dodał.

Guział przyznał też, że poli-
tycy największych partii “skra-
dli” akcję referendalną. - Stało
się źle, że politycy największej
rangi zaangażowali się tak
mocno w referendum lokalne
– stwierdził burmistrz Ursyno-
wa. Tłumaczył także, dlacze-
go zwrócił się do Prawa i Spra-
wiedliwości o pomoc w akcji
referendalnej. – W tak dużym
mieście jak Warszawa nie da
się grupą lokalnych samorzą-
dowców przeprowadzić takiej
akcji. Jesteśmy wdzięczni PiS -
mówił. – Nie uważam, by to
referendum przegrało przez
aktywność PiS. Ja zrobiłem co
mogłem, oni też zrobili, co mo-
gli – mówił Guział.

oonneett..ppll nnaa ppooddsstt.. ((TTVVNN2244,,
MMWWLL))

Guział: to wielkie zwycięstwo
mieszkańców Warszawy, zwy-
cięstwo niezależnych samorzą-
dowców i mieszkańców .Wła-
dze Warszawy dostały dziś żół-
tą kartkę, a mieszkańcy stolicy
pokazali, że są niepokorni.

Czy przegrani są wygrani?

ECHA REFERENDUM W TELEWIZJI I iNTERNECIE

We wtorek 15 października legendarna już grupa Pod Bu-
dą prowadzona od początku swego istnienia przez Andrze-
je Sikorowskiego wystąpiła w ursynowskim Multikinie. 

Wejściówki rozeszły się w błyskawicznym tempie, co nie dziwi
zważywszy, że Sikorowski z zespołem gra muzykę dla wszystkich.
Lekką, często sentymentalną, popartą mądrymi tekstami i rozpo-
znawalną dla każdego aranżacją. Zespół istnieje 36 lat i nic nie
stracił na świeżości tekstów i muzyki.

Jej pierwszy skład utworzyli: Andrzej Sikorowski, Anna Treter,
Chariklia Motsiou, Jan Hnatowicz, Andrzej Żurek i Krzysztof Gaw-
lik. Grupa wywodzi się z kabaretu o tej samej nazwie, który powstał
przy Akademii Rolniczej w Krakowie (m. in. Bohdan Smoleń) i
funkcjonował tam do połowy lat 70. Grupa zagrała na największych
polskich festiwalach: na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w
Opolu i na festiwalu piosenki w Sopocie. Na jej oryginalny i łatwo
rozpoznawalny repertuar składają się autorskie kompozycje Andrze-
ja Sikorowskiego (muzyka i teksty) i Jana Hnatowicza (muzyka).
Nagrała 4 analogowe single, 4 płyty analogowe, kasety i 13 płyt au-
dio. Jej piosenki znalazły się na kilkudziesięciu składankach z inny-
mi wykonawcami.

Koncert został zorganizowany z finansowym wsparciem Urzędu
dzielnicy Ursynów. A S

Multikino Pod Budą

Dramat posła Górskiego

Potrzebna krew!!!
Artur Górski, poseł na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwo-

ści, poinformował na Twitterze i Facebooku, że jest ciężko cho-
ry na białaczkę. Zaapelował jednocześnie o oddawanie jakże po-
trzebnej mu krwi o grupie A Rh+. Po zarejestrowaniu się w Re-
gionalnym Punkcie Krwiodawstwa (ul. Saska 63/75 w Warsza-
wie, tel. 22/514 60 26) będzie można oddać krew z zaznacze-
niem: Dla Artura Górskiego, Instytut Hematologii.

„Nie wiem, czy będę umiał wyrazić Wam wdzięczność, bo
Wasza krew to moje życie – napisał 43-letni poseł, który dał się
z jednej strony poznać z kontrowersyjnych inicjatyw religijnych,
z drugiej jednak jest całkiem jednoznacznie oceniany jako wzór
parlamentarzysty, rzeczywistego reprezentanta swoich wybor-
ców. Redakcja „Passy” od lat uważa, że Artur Górski, mieszka-
niec Mokotowa, jest bodaj najpracowitszym posłem, ostro wy-
stępującym w ważnych sprawach publicznych, potrafiącym po-
sługiwać się znakomitą polszczyzną i sprawnie wykorzystującym
nowoczesne środki przekazu.

Apelujemy do ofiarnych krwiodawców o wsparcie Artura Gór-
skiego. Nasz sąsiad zasługuje na pomoc jak mało kto.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
r e d a k t o r  n a c z e l n y  t y g o d n i k a  „ P a s s a ”  

Kolejna edycja konkursu „Ursynowska Ekoliga”
Do organizowanego przez Dzielnicę Ursynów po raz trzeci kon-

kursu „Ursynowska EkoLiga” zgłosiło się już 12 ursynowskich pla-
cówek oświatowych: 10 szkół podstawowych i 2 gimnazja, któ-
re będą rywalizować w zbiórce surowców wtórnych. Konkurs po-
trwa do końca maja przyszłego roku. 

Konkurs „Ursynowska EkoLiga” skierowany do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych, a polega na przeprowadzeniu
zbiórki surowców wtórnych (tj. złomu stalowego, opakowań
szklanych, puszek po napojach i makulatury) i przekazaniu ich
do recyklingu. W każdym miesiącu, w każdej szkole będzie wy-
znaczony przynajmniej jeden dzień, w którym społeczność szkol-
na będzie mogła zebrane surowce wtórne przekazać partnero-
wi organizacyjnemu.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w podziale na dwie ligi: w li-
dze szkół podstawowych oraz lidze szkół gimnazjalnych w dwóch
kategoriach: indywidualnej i klasowej. W kategorii klasowej
ilość oddanej makulatury oraz innych surowców wtórnych zo-
stanie przeliczona na wartość finansową oraz podzielona na
liczbę uczniów w klasie, co pozwoli na wyłonienie zwycięzców
w poszczególnych kategoriach. Zwycięzcą w kategorii indywi-
dualnej będzie uczeń, który zgromadził surowce wtórne o naj-
większej wartości.

W czerwcu odbędzie się uroczyste wręczenie nagród zwy-
cięzcom. Więcej informacji na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów:
http://www.ursynow.pl/page/index.php?str=425&id=4941
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Powyżej znajduje się informacja o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy
spółką Hawe i Dzielnicą Ursynów w sprawie utworzenia FTTH (Fiber to
the Home).

Ki diabeł? – zapyta przeciętny Czytelnik. Należy się Państwu z racji niejasności
komunikatu przekład na nasz normalny język. Postaram się to uczynić tak, aby
ten surowy urzędowo-anglo-informatyczny żargon stał się zrozumiały.

Jeśli dotychczas ktokolwiek sądził, że jestem jakimś wstecznikiem, zgnuśniałym, wiecznie nie-
zadowolonym krytykantem, to się mylił. Otóż całym sercem popieram projekt zaprezentowany przez
Hawe, który polegać ma na rozprowadzeniu przewodów światłowodowych do poszczególnych miesz-
kań, lokali użytkowych, biur, urzędów. Tylko tyle i aż tyle. Jak w przypadku każdego działania na-
leży spojrzeć nieco w przyszłość i zastanowić się, czemu i komu to ma służyć, jakie mogą być korzy-
ści i jakim kosztem osiągnięte.

Przewody zazwyczaj służą do przesyłania jakiejś materii. Przewodami gazowymi płynie gaz, elek-
trycznymi prąd, i tak dalej. Przewodami, które są położone na klatkach schodowych i biegną w ścia-
nach, a czasami po ścianach naszych mieszkań dostarczane są impulsy elektryczne, które po zde-
kodowaniu (odczytaniu przez odpowiednie urządzenie) przekształca się w obraz na ekranie tele-
wizora, w dźwięk stacji radiowej, impulsy internetowe w naszym komputerze zamieniane dalej przy
pomocy oprogramowania (system operacyjny, sterowniki, przeglądarki internetowe) i hardware’u
(karta grafiki, karta dźwiękowa) na strony internetowe widoczne na naszych monitorach.

W zależności od tego ile danych udaje się „przepchnąć” przez dany kabelek mamy szybsze lub
wolniejsze łącza internetowe, gorszy lub lepszy obraz telewizyjny. Fizyczne możliwości całej insta-
lacji, przez którą przechodzą sygnały, począwszy od dostawcy internetowego (w przypadku Ursy-
nowa monopolistą jest praktycznie UPC) do końcowego odbiorcy ograniczone są, ogólnie rzecz bio-
rąc fizycznymi możliwościami przewodu i prędkością przepływu prądu elektrycznego. W przypad-
ku światłowodu ograniczenie takie praktycznie znika ze względu na prędkość przesyłu zbliżoną do

prędkości światła. 
Możliwości kompletu światłowo-

dów (dwa w jednym lokalu) mogą się
przełożyć bezpośrednio na prędkości
transferu, czyli przesyłania danych w
jednostce czasu i to w obie strony –

do i od użytkownika, bo przecież światłu jest obojętne, w którą stronę biegnie, prędkość pozostaje
ta sama. Trochę przypomina to bajkę, ale dla wyobrażenia sobie możliwości tych łączy wystarczy
stwierdzić, że przesłanie światłowodem jednej płyty DVD trwa ułamki sekundy. Maksymalny trans-
fer danych może osiągać prędkość nawet 3 Tb/s (terabity na sekundę), to jest 375 GB/s (gigabaj-
tów na sekundę), jeden gigabajt równy jest 1024 megabajtów, a na jednej płycie DVD (jednowar-
stwowej, „zwykłej”) mieści się około 4,5 MB danych. Dociekliwym radzę rozpisać zera. Do „mega”
należy dodać sześć zer, czyli pomnożyć przez milion, aby uzyskać „tera”. Tyle teorii. 

A w praktyce – prędkość mojego łącza, z którego jestem dumny, „do mnie” wynosi 60 Mb/s, jest
ona niemal 20 razy mniejsza od prędkości przedstawianej przez Hawe na konferencji prasowej (1
Gb/s). Do prędkości „ode mnie”, trochę wstyd się w tym kontekście przyznawać, to 200 razy mniej!

Skoro ma być tak pięknie, to trochę ponarzekam. Przewiduję dwa problemy, już nie teoretycz-
ne, ale społeczne, które mogą opóźnić lub częściowo zniweczyć ambitny plan Urzędu Dzielnicy i spół-
ki Hawe. Pierwszy to opór i bezwładność ludzkiej materii. Często w trakcie rozmów z potencjalny-
mi użytkownikami padać będzie pytanie: „Po co mi to?”. Otóż faktycznie, jeśli ktoś używa kompu-
tera do stawiania pasjansa, bo maszyna szybciej rozkłada karty niż żywy człowiek, to takiemu
osobnikowi łącze w niczym nie pomoże, ale i nie zaszkodzi. Istnieje natomiast szansa, że wraz z po-
łożeniem światłowodów na Ursynowie nie tylko zwiększy się prędkość Internetu, ale także można
będzie prowadzić telekonferencje, jeśli na drugim końcu będziemy mieli kogoś z równie szybkim
łączem, będzie można obejrzeć film w maksymalnej udostępnionej przez producenta jakości bez
„lagów”, zacięć i stopklatek, można będzie bezproblemowo wysłać rodzinie nie tylko zdjęcia, ale też
inne multimedia (dźwięk, obraz) w bardzo krótkim czasie mierzonym w sekundach, a nie minu-
tach, czy godzinach. Spodziewam się tu niejakiego oporu spółdzielni mieszkaniowych, które ma-
ją podpisane umowy z dostawcą sygnału. Spółdzielnia musi bowiem wyrazić zgodę na podjęcie dzia-
łań firmie wykonawczej, a to może się okazać przeszkodą. Dużą rolę ma tu do odegrania Urząd Dziel-
nicy, występujący jako swego rodzaju negocjator między zarządami spółdzielni a realizatorami pro-
jektu. Niebagatelne, a nawet decydujące znaczenie będą miały głosy spółdzielców, bo to oni prze-
cież mają bezpośredni wpływ na wybrane przez siebie władze. Pamiętajmy! Tam, gdzie jest kon-
kurencja, tam korzysta klient.

Drugi problem nazwałbym korporacyjnym. Hawe zamierza namówić dostawców Internetu do
oferowania usług realizowanych poprzez światłowody. Specyfika Ursynowa polega na wcześniej
wzmiankowanym monopolu firmy UPC i wykonawca będzie musiał znaleźć argumenty, by prze-
konać korporację, że dla dobra już zakontraktowanych użytkowników, jak i tych przyszłych warto
przenieść swoje usługi na łącza światłowodowe, mimo narażenia się na walkę z konkurencją, któ-
ra zapewne się pojawi. Co prawda firma UPC wcześniej czy później zostanie przez rynek do tego
zmuszona, ale być może dopiero po wygaśnięciu umów, a na to na razie się nie zanosi. Problem ten
niech pozostawmy w gestii inicjatora akcji, bo chcę wierzyć, że ma on to przemyślane i, jak wyni-
kało ze słów prezesa Witonia, jego firma będzie w tym kierunku działać.

Bez względu na efekt końcowy rozmów i negocjacji z potencjalnymi użytkownikami i dostarczy-
cielami Internetu liczę, że nawet najwięksi krytykanci dojdą do wniosku, że lepiej pracować z pręd-
kością światła niż błyskawicznie stawiać pasjanse i Ursynów stanie się mekką wszystkich potrafią-
cych docenić wagę omawianego przedsięwzięcia.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Z prędkością światła

„Do mega należy dodać sześć
zer, czyli pomnożyć przez 
milion, aby uzyskać tera”

MMaaggddaalleennaa ZZwwoollaakk:: CCoo kkrryyjjee
ssiięę ppoodd hhaassłłeemm ““EEGGOO””??

PPaattrryyccjjaa KKaawwęęcckkaa:: Pod tym
hasłem kryją się historie z życia
mojego oraz moich znajomych.
“Egoistka” jest utworem, który
wyniknął z obserwacji różnych
sytuacji z życia moich bliskich.
“Nimfomanka” oraz “Ślub” tak-
że. Jestem bardzo empatyczną
osobą i łatwo odczuwam emocje
innych ludzi, stąd łatwo przy-
chodzi mi tworzenie tekstów.

CCzzyy kkaażżddyy zznnaajjddzziiee ccoośś nnaa ppłłyy-
cciiee ““EEGGOO”” ddllaa ssiieebbiiee??

Nie lubię sformułowań rekla-
mowych w rodzaju “każdy znaj-
dzie coś dla siebie”.  Uważam,
że na płycie znajdą dla siebie coś
zarówno kobiety, jak i mężczyź-
ni. Kobiety, gdyż płyta jest bar-
dzo kobieca, emocjonalna, a dla
mężczyzn płyta może być nie-
złym studium kobiecości.

PPoojjaawwiisszz ssiięę ww sshhooww-bbiizznneessiiee,,
cczzyy rraacczzeejj cchhcceesszz ssiięę ooddcciiąąćć oodd ttee-
ggoo ii sskkuuppiićć nnaa mmuuzzyyccee??

Ja uważam, że jeślii człowiek
jest celebrytą, to powinien coś
osiągnąć i odwalić kawał dobrej
roboty w jakiejś sferze. Celebry-
ta dla mnie osoba wykształcona
albo z ogromnym, niepodważal-
nym talentem. Jak widać na ryn-
ku, nie zawsze tak jest, ponie-
waż celebrytami zostają osoby
kontrowersyjne, które nie za-
służyły się pozytywnie dla
społeczeństwa. Dla mnie ce-
lebrytą jest np. Artur Żmi-
jewski - fantastyczny aktor,
a przy tym wykształcony
człowiek Artur Żmijewski,
Małgorzata Foremniak,
Piotr Adamczyk. Są ludzie,
którzy zasłynęli tym, że się
rozebrali, strzelili jakąś głu-
potę. Nie chcę takiego PR i
strategii takiej marketingo-
wej. Nie chcę od tej strony za-
czynać. Granice intymności
oraz przyzwoitości mam i będę
ich strzegła.

JJeesstteeśś zzwwiiąązzaannaa zz wwiieelloommaa
mmiiaassttaammii,, ssttuuddiioowwaałłaaśś,, bbąąddźź
uucczzyyłłaaśś ssiięę mm.. iinn.. ww RRaaddoommiiuu,,
WWaarrsszzaawwiiee,, BByyddggoosszzcczzyy,, KKaattoo-
wwiiccaacchh......

Flet był instrumentem mojego
życia. Było ono absolutnie podpo-
rządkowane temu instrumento-
wi.  Po maturze uczyłam się w
Warszawie w szkole muzycznej
im. Fryderyka Chopina na wy-
dziale piosenki. W międzyczasie
kończyłam jeszcze szkołę mu-
zyczną w klasie fletu w Radomiu.
Będąc jeszcze Warszawie, dosta-
łam się do Bydgoszczy, a potem
przeniosłam do szkoły katowic-
kiej. Większość muzyków ma
dwie szkoły. Zawsze było tak, że
na ósmą jechałam do pierwszej
szkoły, a od 15 do 22 byłam w
szkole muzycznej, dzień w dzień.
Nawet w weekendy, bo wtedy
miałam próby z orkiestrą, chó-
rem i nadrabiałam zaległości
szkolne z tygodnia. Byłam aktyw-
ną osobą w szkole muzycznej.
Śpiewałam w chórze szkolnym,
chórze akademickim, grałam w
orkiestrze dętej,  symfonicznej,
kwartecie smyczkowym - to były
trzy smyczki i jeden flet. Poza tym
miałam trio fortepianowe. Od za-
wsze byłam zabiegana i zapraco-
wana, więc trasa Bydgoszcz -
Warszawa, nie była potem dla
mnie żadnym problemem. Pro-
blem się zaczął, gdy zaczęłam
jeszcze równolegle uczyć śpiewu
w szkole muzycznej w Radomiu.
Z Radomia jechałam do Warsza-
wy na zajęcia śpiewu i potem do
Bydgoszczy na flet. W tym mo-
mencie musiałam już z czegoś
zrezygnować.

II wwyybbrraałłaaśś jjeeddnnaakk śśppiieeww!!
Po wielu przemyśleniach zda-

łam sobie sprawę, że śpiew jest
mi bliższy. Z fletem miałam cią-
gle pod górkę. Na konkursie mój
akompaniator uciekł mi z kon-
kursu fletowego. Na szczęście
udało się znaleźć zastępstwo, za-

jęłam wtedy trzecie miejsce. Po-
tem w Warszawie dostałam się
na Akademię Muzyczną , ale nie
zostałam przyjęta z powodu bra-
ku miejsc, na 13 osób dostają się
2, przy czym ja byłam ta trzecia
po nich. Zdają naprawdę najlep-
si, zdeterminowani. Miałam dość
jeżdżenia i użerania się z profeso-
rami. Jedna z profesor na Akade-
mii w Warszawie mówiła, że mo-
gę tylko u niej się uczyć i mnie
przyjmie, a ostatecznie przyjęli
kogoś innego i na  inny instru-
ment. Stwierdziłam, że to znak,
iż już swoje zrobiłam, jeśli chodzi
o flet i czas zacząć coś innego.
Ze śpiewem miałam z górki, bo
do szkoły dostawałam się bez
żadnego problemu i na Bednar-
ską w Warszawie, i do Katowic.
Wszyscy byli zachwyceni moimi
występami. Cokolwiek robiłam,
przynosiło efekty. Nie mówię, że
nie sprawdziłam się we flecie, bo
moi nauczyciele naprawdę byli
ze mnie dumni. Jeden z nich nie
mógł uwierzyć w moją decyzję.

NNiiee żżaall CCii fflleettuu??!!
Nie. Nie ćwiczę regularnie na

flecie już 8 lat. Czasami gram
sobie utwory z nut, zawsze do-
brze mi szło czytanie z a vista i
myślę. Tęsknię za tym i dlatego
biorę sporadycznie flet, ponie-
waż jest to dla mnie jak rozwią-
zywanie krzyżówki, a ponieważ
nie rozwiązuję zadań z fizyki i
matematyki, to ciągnie mnie, że-
by jednak gimnastykować mózg
i rozwiązywać łamigłówki.

AA jjaakk ttoo ssiięę zzaacczzęęłłoo zzee śśppiiee-
wweemm??

Siostra mnie wciągnęła. Za-
wsze namawiała mnie, żebym z
nią poszła na zajęcia wokalne do
młodzieżowego domu kultury.
W końcu zgodziłam się i zaczę-
łam tam chodzić. Miałam wtedy
14 lat. Poza tym w wieku czte-
rech lat wystąpiłyśmy  z siostrą z
zespołem “Powsinoga”, do które-
go należał mój brat. Przychodzi-
łyśmy z mamą po brata i rzucały-
śmy się w oczy. Pani instruktorka
stwierdziła, że czujemy rytm, ma-
my talent i nas zgarnęła.

JJaakk ttrraaffiiłłaaśś ddoo pprrooggrraammuu ““TThhee
VVooiiccee ooff PPoollaanndd””??

Miał to być program dla profe-
sjonalistów. Prosili o zgłoszenie,
o biografię, kilka utworów. Wy-
słałam i  zaprosili mnie na prze-
słuchania.

II ddoossttaałłaaśś ssiięę!!
Tak.
LLuubbiisszz wwyyssttęęppyy sscceenniicczznnee

pprrzzeedd kkaammeerrąą??
Lubię, ale nie przepadam za

konkursami telewizyjnymi.
AA rryywwaalliizzaaccjjaa??
Kiedyś do konkursów nie pod-

chodziłam jak do rywalizacji, ko-
legowałam się zawsze ze wszyst-
kimi uczestnikami, zawierałam

przyjaźnie. To było wolne od ja-
kiejś niezdrowej konkurencji. Fe-
stiwale wspominam bardzo mi-
ło. Dały mi ogromny dystans do
konkursów. W zależności od gu-
stu komisji dostaje różne loka-
ty. Bywało tak, że jak jeździłam
z koleżanką, jedna z nas zajmo-
wała pierwsze miejsce, a druga
wyróżnienie, by na kolejnym fe-
stiwalu werdykt był całkiem od-
wrotny. Wiele czynników wpły-
wa na to jak jesteśmy odbierani
i nie trzeba się spinać. Za moich
czasów konkursy były emitowa-
ne na antenie polskiej, można
było zobaczyć siebie na ekranie.
To było miłe.

CCzzyymm jjeesstt PPaattiimmuuzzooffiilliiaa??
To moje zamiłowanie do mu-

zyki, moje zakręcenie na jej
punkcie. Miał to być to projekt w
którym jest dużo mnie, pokazu-
jący świat Pati. W 2010 roku wy-
szedł singiel. Założyłam firmę
koncertową o nazwie Muzofilia,
która zajmuje się również eduka-
cją. Mam zamiar w przyszłości
otworzyć szkołę muzyki rozryw-
kowej w Warszawie. Aktualnie
uczę emisji głosu w szkole mu-
zycznej w Kozienicach, wcześniej
uczyłam w Radomiu.

DDllaacczzeeggoo wwaarrttoo rroozzwwiijjaaćć ssiięę
mmuuzzyycczznniiee??

Uważam, że szkoła muzycz-
na bardzo rozwija emocjonal-
nie i uczy dyscypliny, praco-
witości. To tak naprawdę
szkoła zawodowa, która wy-
maga tak jak od sportow-
ców treningów, systema-
tyczności. Ja na flecie ćwi-
czyłam od 2 do 5 godzin
dziennie. Sztuka burzy ba-
riery, kompleksy i otwiera
na sfery metafizyczne oraz
uczy innego postrzegania
świata, otwiera umysł na lo-
garytmy. Muzycy szybciej ro-

zumieją matematykę, fizykę,
pomimo tego, że uważa się, iż

- jak to artyści - szybciej pojmu-
ją humanistyczne przedmioty
niż ścisłe. To nieprawda. Instru-
ment uruchamia dwie półkule
w mózgu, bo trzeba czytać, rozu-
mować, dwie ręce grają różne
rzeczy i przeważnie nie jest to
synchronizacja. Sztuka niezwy-
kle rozwija.  Jest teraz taka nowa
nauka - kinezostozjologia eduka-
cyjna. Mówi ona o uruchomienia
dwóch półkul mózgu, są ćwicze-
nia, żeby połączyć pracę tych
dwóch półkul. Ponoć wpływa to
w ogromnej mierze na geniusz
człowieka, jeżeli ktoś jest uczony
od najmłodszych lat w ten spo-
sób. Muzyka, sztuka mają wiele
zalet. Chciałabym, żeby moje
dziecko grało i miało styczność z
muzyką, ale czy wybierze taka
drogę?  To jest trudny zawód,
pełen wyrzeczeń i może lepiej
żeby syn zrobił inne studia, np.
inżynierskie...

PPoośśwwiięęcciiłłaaśś ssiięę ddllaa mmuuzzyykkii,,
wwiięęcc mmuussiiaałłaaśś ssiięę cczzeeggoośś wwyyrrzzeecc??

Ja tak tego nie odczuwam.
Uważam, że dzięki tylu zaję-
ciom, nie marnowałam czasu.
Ale teraz z dalszej perspektywy
widzę też, że mam braki jeśli
chodzi np. o filmy godne obejrze-
nia, bo zawsze było mi szkoda
czasu usiąść i oglądać. Jeśli cho-
dzi o relacje interpersonalne, to
jestem osobą otwartą i ludzie
mnie lubią. Mam wąskie grono
bliskich osób, które są obok
mnie. Nigdy nie miałam czasu,
żeby chodzić po klubach i nie
znam takiego życia na impre-
zach. Byłam może na dziesięciu
dyskotekach w życiu. Kluby są
dla mnie zupełnie innym świa-
tem, nie moim. Nie miałam cza-
su na takie rzeczy. Na pierwszym
miejscu była zawsze muzyka i
ciężka praca. Nie żałuję tego. Za-
wsze robiłam to, co kocham. I
nadal to robię. To jest piękne.

R o z m a w i a ł a
M a g d a l e n a  Z w o l a k
F o t .  S y l w i a  P o k o r a

Pati Cze godzinami zgłębiała tajemnice nut

Mam granice intymności i przyzwoitości
We wtorek 15 październi-
ka w Urzędzie Dzielnicy
Ursynów podpisany został
list intencyjny w sprawie
budowy sieci FTTH (Fiber
to the Home) w dzielnicy
Ursynów. 

List podpisali – z ramienia fir-
my Hawe S.A. prezes Krzysztof
Witoń, a z ramienia Urzędu
Dzielnicy burmistrz Piotr Guział.
W uroczystości uczestniczyli też
wiceprezes Hawe Dariusz Ję-
drzejczyk i przedstawiciel partne-
ra technologicznego Huawei
Krzysztof Sągolewski oraz wice-
burmistrz Witold Kołodziejski,
niewątpliwie największy znawca
tematu w Urzędzie. 

Spółka zamierza stworzyć
5000 linii światłowodowych za-
kończonych docelowo w lokalu
abonenta – osoby prywatnej,
instytucji, urzędu, zakładu pra-
cy. Prezes Witoń ocenił wartość
jednego łącza na 600-800 zł.
Potwierdził też, że firma wyko-

na wszystkie prace na własny
koszt. 

Zamierza się do końca bieżą-
cego roku przeprowadzenie
wszelkich rozmów i zdobycie po-
zwoleń, co będzie wymagało
współpracy ze spółdzielniami
mieszkaniowymi. Burmistrz Gu-
ział powiedział, że wcześniejsze
nieoficjalne rozmowy z zarzą-

dami ursynowskich spółdzielni
wskazują szanse porozumienia.
Budowa sieci 

Platforma FTTH, oparta na
technologii światłowodowej po-
zwala na symetryczny transfer
danych z prędkościami niedo-
stępnymi dla starzejących się li-
nii opartych na przewodach z
miedzi. R y s z a r d  K o c h a n

Światłowody na Ursynowie
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Powiedz Michaelowi jak 
poprawić obsługę pasażera ! 

Ryanair, najtańsza w Europie linia lotnicza uruchomiła 15 października internetowy formularz,
na którym pasażerowie,  bezpośrednio mogą się kontaktować  z prezesem, Michaelem O’Leary i
zasugerować jak Ryanair może dodatkowo poprawić swoją wiodącą pozycję w obsłudze pasażera.

Nowy internetowy formularz jest jedną z najnowszych inicjatyw utworzonych przez Ryanair
celem dalszej poprawy obsługi pasażera, w tym darmowej do pobrania aplikacji na telefon,
usunięcie funkcji Recaptcha (od 30 października) oraz nową stronę internetową. Teraz 81 mln
pasażerów Ryanair może przesyłać swoje propozycje na stronie internetowej Ryanair „Powiedz
Michaelowi!”

Michael O’Leary prezes Ryanair powiedział: “W ciągu ostatnich 29 lat liczba pasażerów Ryanair
zwiększyła się z 200 tys. do ponad 81 milionów rocznie, to  efekt oferowania najniższych cen biletów,
najlepszej obsługi oraz znakomitej siatki połączeń. Żadna inna linia lotnicza nie może się równać
z naszymi niskimi cenami, lądowaniem na czas, najmiejszą  liczbą odwołanych  lotów,  najmieszą
liczbą zagubionego bagażu oraz z naszą nową flotą składającą sie  z ponad 300 samolotów.
Chcemy jednak ulepszać, wiodącą w branży, obsługę pasażera i dlatego czekam na opinie naszych
pasażerów za pośrednictwem naszego formularza internetowego dostępnego na Ryanair.com.”

„Powiedz Michaelowi” na stronie: 
http://www.ryanair.com/en/about/customer-suggestions. a r

W ramach cyklu Mokotów
Folk Festival - tym razem
usłyszymy muzykę portu-
galską. Już 24 październi-
ka w Centrum Łowicka
przy ul. Łowickiej 21 wy-
stąpi Joăo de Sousa & Fa-
do Polaco Koncert roz-
pocznie się o godz. 19:30.
Wstęp wolny!

Joăo de Sousa & Fado Polaco
powstał na początku 2011 r.
Joăo, ponad 8 spędził w Polsce.
„Saudade” – portugalskie słowo
oznacza tęsknotę. Właśnie tęsk-
nota za krajem i korzeniami
sprawiła, że Joăo tworzy muzy-
kę nawiązując do dzieciństwa.
Muzykę przepełnioną esencją
tamtejszej kultury. Teksty zaś za-
wierają uniwersalne wartości,
nawiązując do historycznych, i
politycznych wydarzeń. Daje to
efekt niezwykłego zróżnicowa-
nia, które ukazuje przemiany
kulturowe zachodzące w Portu-
galii od początków jej istnienia.

W efekcie powstała muzyka bę-
dąca połączeniem dziedzictwa mu-
zycznego portugalskiego Fado, z
bogactwem muzycznym Polski.

Warto dodać, że Joăo współ-
pracował z zespołem Mikromu-
sic, Andrzejem Smolikiem. Wy-
stępuje jako wokalista w Ariel
Ramirez Tango. Tworzył projekt
Joăo Rocks. Śpiewając o swoim
„saudade”, o utraconej miłości,
niesprawiedliwości, o życiu co-
dziennym w Lizbonie.

Joăo de Sousa & Fado Polaco
otwarte jest na nowe wpływy
muzyczne zachowując jednocze-
śnie tradycję. Łączy tradycyjne i

współczesne fado, jazz, flamen-
co, portugalski folklor, połączo-
ny z afrykańskim i arabskimi ele-
mentami. W efekcie powstaje
coś unikalnego – Fado Polaco. 

Podczas tegorocznego festi-
walu usłyszymy także w Cen-
trum Łowicka:

7 listopada 2013 – Broda Aco-
ustic Project – reggae

21 listopada 2013 – Hanna
Swaryczewska – arie włoskie

5 grudnia 2013 – JazGot – mu-
zyka góralska.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Muzyka portugalska...

Chcąc rozwijać pomysło-
wość i kreatywność wśród
uczniów Świetlica Szkoły
Podstawowej nr 336 im.
Janka Bytnara „Rudego”
w Warszawie organizuje
cyklicznie konkursy „Wy-
czarowane z…”.

Dotychczas tworzyliśmy pra-
ce wykorzystując m.in. butelki,
nakrętki, opakowania po jogur-
cie - „Wyczarowane z materia-
łów wtórnych”, owoce i warzywa
- „Wyczarowane z warzyw i owo-
ców”, kamyki, mech, gałązki, li-

ście - „Wyczarowane z darów na-
tury”. W ostatnim konkursie
„Wyczarowane z gazety” wyko-
rzystaliśmy gazety, zarówno
czarnobiałe jak i kolorowe.

Zaprezentowane na wystawie
prace pokazały, jak w kreatywny
sposób można wykorzystać zwy-
kłą gazetę. Właśnie z niej po-
wstały różne zwierzątka (pająk,
stonoga, świnka, słoń, żyrafa),
przedmioty codziennego użyt-
ku (abażur, okulary, koszyczek,
misa), biżuteria (korale, kolczy-
ki), a także przedmioty do de-

koracji wnętrz. Wszystkie przed-
mioty mogą stanowić jednocze-
śnie wspaniały i oryginalny pre-
zent. Dzieci wykazały się wielką
inwencją twórczą i zmysłem ar-
tystycznym. Wszystkie prace za-
sługują na ogromny podziw i
uznanie. 

Konkurs i wystawa są jedno-
cześnie świetną okazją do pro-
mowania działań mających na
celu troską o środowisko. Dzieci
utrwaliły sobie wiadomości o re-
cyklingu, potrzebie oszczędza-
nia papieru oraz poznały cieka-
wostki na temat pochodzenia ga-
zet i ich zużycia w przeliczeniu
na przeciętnego mieszkańca.

Uzupełnieniem wystawy by-
ło spotkanie z Alicją Sularz, gra-
fikiem komputerowym, której
hobby to wiklina papierowa.
Podczas spotkania zaprezento-
wała własne, wspaniałe wyro-
by, wśród których znalazły się
koszyki różnej wielkości i kształ-
tu, tace i biżuteria: kolczyki,
broszki i bransoletki. Zapoznała
nas również ze sposobem wyko-
nania prostych prac z wykorzy-
staniem wikliny papierowej.

Wystawę prac „Wyczarowane z
gazety”, którą przygotowała Iwo-
na Bochowicz, można podziwiać
do 11 października w świetlicy.

Od 6 listopada można będzie
oglądać wytwory gazetowe w
Urzędzie Dzielnicy Ursynów.
Serdecznie zapraszamy do obej-
rzenia naszej wystawy.

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

W dniach 8-10 październi-
ka br. odbyły się uroczy-
stości obchodów 70. rocz-
nicy utworzenia Batalio-
nu AK „Zośka” .

Szkoła Podstawowa nr 336
im. Janka Bytnara „Rudego”
uczestniczyła 10 października
w uroczystościach oficjalnych
w Centralnej Bibliotece Wojsko-
wej im. Józefa Piłsudskiego.
Przybyli przedstawiciele: róż-
nych środowisk kombatanckich,
Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa, Ministerstwa
Obrony Narodowej, Stowarzy-
szenia Szarych Szeregów,
Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej, Związku Harcerstwa
Polskiego, delegacje szkół oraz
inni goście. 

W podniosłej atmosferze, w
obecności prof. dr. hab. inż. Ty-
tusa Karlikowskiego przyjaciela
szkoły, sztandar SP 336 został
udekorowany medalem „Pro
Memoria” za „wybitne zasługi
w utrwalaniu pamięci o ludziach
i ich czynach w walce o niepod-
ległość Polski podczas II wojny
światowej i po jej zakończeniu”.
Dyrektor szkoły Lucyna Bieniasz-
-Ząbek otrzymała z rąk kierow-
nika Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowa-
nych Jana Stanisława Ciecha-
nowskiego medal „Pro Patria”.
Obydwa te medale świadczą o
tym, jak bardzo ważne jest wy-
chowanie patriotyczne młode-
go pokolenia.

Oprócz uroczystości oficjal-
nych w CBW odbyło się „spo-
tkanie pokoleń” na zewnątrz
budynku. Delegacje szkół i
przedszkoli mogły oglądać po-
kaz sprzętu, wyposażenia i wy-
szkolenia żołnierzy JW Koman-
dosów z Lublińca oraz pokaz
Grupy Historycznej „Zgrupo-
wanie Radosław”. Młode poko-
lenie mogło też uczestniczyć w
pokazach ratownictwa medycz-
nego. Atrakcją dla wszystkich
była również wojskowa gro-
chówka. 

Klasa Vc SP 336 wraz z wy-
chowawczynią i opiekunem
uczestniczyła w tej imprezie.
Była ona niezwykle atrakcyjna
dla dzieci. Nie co dzień bowiem
można wziąć do ręki broń z cza-
sów okupacji, strzelać kulkami
z karabinów komandosów czy
siedzieć w wozie pancernym.
Dla dzieci „spotkanie pokoleń”
było świetną zabawą, ale tak
naprawdę była to doskonała
lekcja historii.

K o m i s j a  P a t r i o t y c z n a  S P  3 3 6

Wyczarowane z gazet O „Zośce” w SP 336

Podziękowania za udział w referendum

Dziękujemy wszystkim za udział w referendum. Mimo, iż nie udało się uzy-
skać odpowiedniej frekwencji, warszawiacy wygrali, gdyż zmobilizowaliśmy Pre-
zydenta Warszawy do działania na rzecz mieszkańców. Pani Prezydent życzy-
my natomiast dalszego zaangażowania w sprawy Warszawy/Ursynowa, na po-

ziomie nie gorszym niż w okresie kampanii referendalnej. Mamy też nadzieje, że
wszystkie obietnice złożone w jej czasie będą realizowane. 

( - )  S t o w a r z y s z e n i e  N a s z  U r s y n ó w
( - )  K l u b  R a d n y c h  N a s z  U r s y n ó w

DDwwiiee kkoommiissjjee  RRaaddyy DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww oo PPOOWW
W dniu 10 października odbyło się wspólne Architektury, Budownictwa, Strategii, Rozwoju i Eko-

logii oraz Komisji Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu, na którym została przedstawio-
na informacja Warszawskiego Oddziału GDDKiA w sprawie kontynuacji budowy POW przez Ursy-
nów. Posiedzenie zostało zorganizowane w związku z informacjami premiera Tuska, że POW będzie
budowana. Przedstawiciel GDDKiA podobnie jak minister transportu potwierdził, że w tym roku po-
winny zostać ogłoszone przetargi. POW ma przechodzić przez Ursynów w tunelu. Inwestycja powin-
na zostać zakończona w 2019/2020 r. Na dzień posiedzenia projekt POW nie był wpisany do Progra-
mu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Pozostaje nam mieć nadzieje, że obietnice składa-
ne przez Premiera i Ministra Transportu złożone we wrześniu tego roku będą realizowane.
P i o t r  S k u b i s z e w s k i  – P r z e w o d n i c z ą c y  K A B S R i E  i  A r k a d i u s z  Z w o l i ń s k i  –  P r z e w o d n i c z ą c y  K G I K i T
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VIP Biznesu 2013, to wyróżnienie ufundowane przez
prestiżowy magazyn VIP Polityka Biznes Fakty z okazji
10-lecia istnienia pisma. 

VIP to magazyn adresowany do opiniotwórczych kręgów po-
lityki, kultury, biznesu oraz nauki, dlatego też wyróżnienia w po-
staci statuetek wędrują do firm czy wybitnych postaci właśnie
ze środowisk menedżerskich, kadr zarządzających przedsię-
biorstwami, przedstawicieli izb gospodarczych, ministerstw,
ambasad oraz organizacji pozarządowych. Dziennikarze maga-
zynu przeprowadzają wywiady z autorytetami świata polityki,
nauki i sztuki, a w wydaniach tematycznych poruszają problema-
tykę poszczególnych sektorów gospodarczych. 

Maria Jolanta Batycka-Wąsik otrzymała wyróżnienie za dzia-
łania inwestycyjne na terenie gminy Lesznowola oraz skuteczne

zarządzanie. Statu-
etki zostały wręczo-
ne 10 października
br. podczas Gali VIP
uświetniającej 10-le-
cie istnienia maga-
zynu. - Cieszymy
się, że w kryzysie
gospodarczym, ale i
w kryzysie zaufania,
możemy nagrodzić
osoby, które z zaan-
gażowaniem pracu-
ją na rzecz innych -
mówił podczas uro-
czystości wręczania
nagród redaktor na-
czelny i wydawca
magazynu Mariusz
Gryżewski. Maria
Jolanta Batycka -
Wąsik odebrała wy-
różnienie wspólnie
z Przewodniczącą
Rady Gminy Lesz-
nowola Bożenną
Korlak.

A g n i e s z k a  A n n a
A d a m u s

U G  L e s z n o w o l a

Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

MMiinniimmaarraattoonn ii ŚŚwwiięęttoo DDyynnii ww LLeesszznnoowwoollii!!
Już w sobotę 26 października br. wystartuje XI  Minimaraton Niepodległości o Puchar Wójt Gminy Lesznowola. Tradycyjnie za-

praszamy wszystkich miłośników czynnego uprawiania sportu na stadion sportowy przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznowoli
przy ul. Szkolnej 6, gdzie o godz. 10.00 rozpoczną się zawody. Start do biegu głównego zaplanowano na godz. 12.00. Uczestnicy Mi-
nimaratonu będą mieli do pokonania trasę o długości 4219,5 m. Zawodnicy wystartują ze stadionu i pobiegną następującą trasą: uli-
cami Szkolną, Poprzeczną, Jedności, chodnikiem przy ul. Słonecznej, GRN, Szkolną, meta na stadionie.

Szczegółowe informacje znajdują się na  stronie: www.minimaraton.pl
Również w sobotę  zapraszamy na pierwsze  Lesznowolskie Święto Dyni. Przy stadionie w Lesznowoli powstanie Dyniowe Mia-

steczko, gdzie będzie można kupić dynie różnych odmian, dyniowe dekoracje oraz przysmaki. Atrakcją święta będzie m.in. konkurs
na największa dynię. A g n i e s z k a  A d a m u s

U G  L e s z n o w o l a

Prestiżowy magazyn VIP przyznał swoje nagrody

Maria Jolanta Batycka-Wąsik VIP-em Biznesu 2013

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA 

W niniejszym felietonie powró-
cę do rozpoczętej w ubiegłym
tygodniu historii Mazdy. Dziś
przypomnę fakty z ostatnich
lat i najważniejsze modele
współczesne japońskiej marki.
Serdecznie zapraszam!

Wspominając „kamienie milowe”
wśród modeli Mazdy, nie sposób nie
wspomnieć o absolutnych hitach sprze-
daży, modelach 323 i 626 we wszelkich
odmianach oraz ich dzisiejszych na-
stępcach z rodziny 3 i 6. Jest jeszcze
przynajmniej jeden model, którego nie
może zabraknąć w żadnej historii o
Mazdzie – to MX-5. Zaprezentowany w
roku 1989, klasycznie stylizowany, lek-
ki roadster, jest dziś jednym z najważ-
niejszych, kultowych modeli marki. Na
czym polegał ów wyjątkowy i nowator-
ski przepis na ten samochód. 

W latach 80. XX wieku, kabriolety
kojarzyły się głównie z autami drogimi,
często wręcz luksusowymi dla wybrań-
ców, albo z tanimi autami włoskimi.
Japończycy zaproponowali coś zupeł-
nie innego. Zrezygnowali z „eleganc-
kiej” otoczki, na rzecz najwyższej pró-
by zadowolenia z jazdy i absolutnego
„zespolenia” kierowcy z samochodem.
To miał być po prostu jeden organizm!
W chwili prezentacji modelu, na wie-
lu rynkach, model MX-5 był najtań-
szym oferowanym kabrioletem. Nie
oznaczało to w żadnym wypadku
oszczędności, a już z pewnością nie
kosztem jakości. 

Samochód jeździł wyśmienicie w
każdych warunkach, był bezawaryj-

ny i prosty w obsłudze. Czterocylindro-
wy silnik o pojemności 1,6 l i mocy
115 KM, został umieszczony z przodu
i napędzał koła tylne. Nie był to „po-
twór”, ale absolutnie wystarczał do
dynamicznej jazdy, dzięki swemu sto-
sunkowo niewielkiemu ciężarowi. Au-
to osiągało prędkość około 200 km/h
i przyśpieszało do 100 km/h w czasie
poniżej 9 s. Cechą charakterystyczną
modelu, była i jest do dzisiaj, pozycja
podróżujących. Fotele umieszczone
są zaledwie „kilka” centymetrów nad
ziemią, a całe auto jest bardzo niskie i
wyśmienicie się prowadzi. Bajecznie
prosto, jednym ruchem ręki, można
też było zamknąć składany miękki
dach. Kolejnym znakiem rozpoznaw-
czym małego kabrioletu Mazdy, była
praca skrzyni biegów, z wyjątkowo
krótkimi skokami małej dźwigni. Mo-
del MX-5 już dawno przeszedł do hi-
storii motoryzacji i jest wciąż najchęt-
niej kupowanym pojazdem tego typu
na świecie.

Wspominając wyjątkowe modele
Mazdy, nie mogę pominąć RX-8. To
bezpośredni kontynuator tradycji za-
początkowanej przez wspomnianą w
ubiegłym tygodniu RX-7, we współ-
czesnym wydaniu technologicznym i
stylistycznym. Jak na razie to ostatni
model marki z silnikiem Wankla. W
pojeździe tym został on nazwany „Re-
nesis”. To wyjątkowe auto, produko-
wane było w latach 2003-2012 i zna-
lazło blisko 200 tysięcy nabywców.
Warto wspomnieć, iż do końca pro-
dukcji RX-8 prezentował się bardzo

nowocześnie, a powodem zaprzesta-
nia jego produkcji, był fakt koniecz-
ności spełniania przez nowo produko-
wane samochody kolejnych norm
toksyczności spalin, z czym silnik
Wankla nie mógł już sobie poradzić.
Mam cichą nadzieję, że Mazda po-
wróci w przyszłości do tego rodzaju
napędu...

Od roku 1984 oficjalna nazwa firmy
brzmi: Mazda Motor Corporation.
Obecnie posiada ona trzy podstawowe
zakłady produkcyjne w Japonii. Wiele
typów pojazdów, produkowanych jest
również w innych krajach, na podsta-
wie umów licencyjnych. Współcześnie
Mazda wytwarza rocznie ponad mi-
lion różnego typu pojazdów. 

Oficjalne przedstawicielstwo Mazdy
działa w Polsce od 2008 roku. Od tego
momentu kupiliśmy ponad 15 tysięcy
samochodów. Największym powodze-
niem cieszy się model „6”, ale dużym
zainteresowaniem mogą poszczycić
się również modele z serii „CX-”. Całą
gamę nowoczesnych samochodów tej
marki możemy oglądać w blisko trzy-
dziestu punktach sprzedaży.

Od roku 2002 filozofia marki przed-
stawiana jest za pomocą hasła „zoom-
-zoom”, bezpośrednio nawiązującego
do przyjemności z jazdy. W 2007 roku
Mazda podjęła wyzwanie radykalnego
obniżenia spalania o 30% do roku
2015 w produkowanych przez siebie
pojazdach. W związku z tym, filozofia

marki uległa delikatnej korekcie,
uwzględniającej również dbałość o śro-
dowisko naturalne i przyjęła brzmie-
nie: „zrównoważony zoom-zoom”.
Mottem przewodnim firmy Mazda, od
jej powstania, jest ciągłe przełamywa-
nie konwencji, szukanie nowych roz-
wiązań i stałe udowadnianie, że nie-
możliwe staje się możliwe... 

M O T O W O J

DDrrooggii CCzzyytteellnniikkuu,, jjeeśśllii cchhcciiaałłbbyyśś,, aabbyy
zzaapprrooppoonnoowwaannyy pprrzzeezz CCiieebbiiee tteemmaatt
zzwwiiąązzaannyy zz mmoottoorryyzzaaccjjąą zzoossttaałł ppoorruusszzoo-
nnyy ww jjeeddnnyymm zz kkoolleejjnnyycchh wwyyddaańń ffeelliieettoo-
nnuu ww nniinniieejjsszzeejj rruubbrryyccee,, wwyyśślliijj pprroosszzęę
sswwoojjąą pprrooppoozzyyccjjęę ppoodd aaddrreess:: 
mmoottoo@@ppaassssaa..wwaaww..ppll

Historia motoryzacji...

MAZDA – cz. 2
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Warszawskie referendum jeszcze bardziej obnażyło miałkość naszego
życia politycznego, jak również moralną nędzę aktorów występują-
cych na politycznej scenie. Kabaretowo brzmiały wzajemne zarzuty

o wyścigu po władzę. Każdy z graczy działał z żądzy władzy – PO walczyła jak lew,
żeby ją w stolicy utrzymać, natomiast Piotr Guział i jego otoczenie, czynownicy
PiS, SLD oraz Twojego Ruchu robili wszystko, aby władzę w mieście przejąć, lub też mieć w niej udział
(to dotyczy SLD). Wzajemne i publiczne formułowanie zarzutów o kierowanie się w referendum
żądzą władzy jest więc zwykłym idiotyzmem. 

Po niedzielnej potyczce nie ma zwycięzców. Może najwięcej na referendum skorzystali sami
warszawiacy, bo pod groźbą przepędzenia z ratusza obecnych włodarzy miasta obniżono ceny
wywozu śmieci, wprowadzono Kartę Warszawiaka i oddano w terminie, lub nawet przed terminem,
wiele ważnych inwestycji miejskich. Hanna Gronkiewicz – Waltz cudem uniknęła politycznej śmier-
ci, Guział robi za wielkiego przegranego, PiS się zbłaźniło, a SLD do reszty stracił twarz. W ponie-
działek rano najbardziej podobali mi się politycy PO i sama HGW, którzy wygłaszali w mediach wy-
ważone i stonowane komentarze, bez cienia triumfalizmu. Zresztą, triumf byłby raczej nie na miej-
scu, bo ponad 300-tysięczna rzesza zdecydowanych przeciwników HGW to nie w kij dmuchał. 

Kilkumiesięczna batalia pokazała, że tam gdzie wkracza polityka, natychmiast czuć taki spe-
cyficzny odorek – mieszankę cynizmu, populizmu, krętactwa i zwykłej ludzkiej podłości. Inicja-
tywa odwołania HGW wyszła z samego dołu, z najniższego szczebla samorządu i miała wówczas
w sobie niewiele polityki. Obserwowaliśmy w Passie początki, bo wszystko zaczęło się na Ursy-
nowie. Po niespełnionych obietnicach wybudowania Szpitala Południowego, sprzedaży SPEC, za-
sileniu prywatnej spółki pół miliardem złotych na modernizację stadionu “Legii”, ograniczeniu
kursowania metra w weekendy, radykalnych podwyżkach cen biletów komunikacji miejskiej, opłat
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i za wywóz śmieci, co najbardziej rozsierdziło war-
szawiaków, pomysł Guziała, aby przeprowadzić referendum i odwołać HGW wydawał się uza-
sadniony i odbierany był jako społeczny bunt. I to było zdrowe. Kiedy jednak partyjne hieny zwę-
szyły, że mogą na Warszawie zarobić kilka punktów w sondażach, ze społecznego zrywu zrobi-
ło się polityczne szambo. 

Wyjątkowo odrażającą postawę zaprezentowali moim zdaniem czołowi politycy SLD, z wyłącze-
niem Grzegorza Napieralskiego. Starzy, zasłużeni towarzysze wywodzący się z szeregów nieboszcz-
ki PZPR w osobach Leszka Millera oraz Włodzimierza Czarzastego, dali rzadki pokaz polityczne-
go cynizmu i oportunizmu (dla przypomnienia: oportunizm to postawa życiowa, która charakte-
ryzuje się rezygnacją z zasad moralnych lub przekonań ideowych jedynie dla osiągnięcia doraźnych

korzyści; wybieranie zawsze te-
go, co jest w danej sytuacji bez-
pieczne i korzystne; wygodnictwo
życiowe). Pasuje jak ulał do pu-
blicznych wypowiedzi tych panów
i działań warszawskiej organizacji
SLD, która usiłowała na referen-

dum ugrać kilka tłustych stanowisk w mieście oraz w miejskich spółkach. O bezwstydnym podli-
zywaniu się Platformie i żądaniach Sojuszu prawa udziału w sprawowaniu władzy w stolicy poin-
formował oficjalnie premier, zrywając tym samym maskę z twarzy eseldowskich obłudników. 

Po ogłoszeniu wyników referendum głos dał młody poseł Sojuszu Dariusz Joński, wybitny hi-
storyk, który swego czasu podał w tiwi sensacyjną wiadomość, jakoby Powstanie Warszawskie
wybuchło w 1988 r., a stan wojenny wprowadzono rok później. “To lewicowy elektorat uratował
HGW – słodził stołecznej PO znawca najnowszej historii naszego kraju. Jest to oczywista bzdu-
ra, bo głowę pani prezydent uratowali warszawscy urzędnicy. To wraz z rodzinami kilkadziesiąt
tysięcy osób. Ludzie ci woleli nie ryzykowali pójścia do urn, bo w przypadku referendum bardzo
łatwo sprawdzić podpisy na listach głosujących. Poza tym zmiana władzy na każdym szczeblu rów-
na się u nas czystkom personalnym, więc ci, którzy siedzą na samorządowych stołkach, specjal-
nie nie łakną zmiany pracodawcy. Nie wierzę że, jak twierdzi PiS, wywierano na urzędników na-
ciski, aby w tym dniu szerokim łukiem omijali lokale wyborcze. Ludzie ci po prostu, zwyczajnie,
z ostrożności pozostali w domach. Spiskowe teorie głoszone przez PiS warte są bredni głoszonych
przez Jońskiego. 

Co do Leszka Millera, który ze swoim cynicznym uśmieszkiem na ustach dawał Guziałowi “czer-
woną kartkę” za rzekomo najniższą frekwencję wyborczą na jego macierzystym Ursynowie i wno-
sił o jego rychłe odwołanie, powiem tylko, że pan przewodniczący powinien zacząć zażywać wy-
ciąg z wiesiołka, bo na razie na Ursynowie “czerwoną kartkę” ma nie Guział, a SLD, który w poprzed-
nich wyborach samorządowych nie wprowadził do rady dzielnicy ANI JEDNEGO radnego. Nato-
miast inicjator niedzielnego referendum ma w radzie aż 10 “szabel” i rządzi dzielnicą. Poza tym fre-
kwencja na Ursynowie nie odbiegała od warszawskiej normy i wyniosła nie 19, jak twierdził w te-
lewizji Miller, lecz prawie 25 proc. 

Po trzecie i ostatnie. Do pana Leszka Millera przylepiło się o wiele więcej brudu niż do tak ostro
krytykowanego przez niego i publicznie wyszydzanego Piotra Guziała. Przytoczę fragment ar-
tykułu zamieszczonego 1 sierpnia 2002 r. w niewątpliwie lewicowym tygodniku NIE: „Rząd le-
wicy stopniowo traci poparcie, wiarygodność, impet. (...) Możliwy jest scenariusz bardzo drama-
tyczny: wybuch wielkiej, kompromitującej afery. (...) Nadszedł czas, aby ścisła ekipa premiera (Mil-
lera – przyp. TP) wykryła i ujawniła z hukiem aferę we własnych szeregach, ubiegając w tym kon-
kurencję. To niezbędny sygnał dla swoich, że posiadanie władzy nie zmniejsza stopnia ryzyka w
ciemnych interesach, a polityczna osłona swojaków ma swoje granice. Jeżeli Miller nie zechce po-
nieść takiego ryzyka lub nie potrafi przeniknąć plątaniny interesów, które go otaczają, zakres ko-
rupcji szybko będzie się wzmagał i różnicował. Aż po krach, który może wstrząsnąć Polską i for-
mację rządzącą strącić w niebyt”. Kilka miesięcy później afera Rywina faktycznie strąciła Mille-
ra w niebyt, z którego udało mu się wypełznąć dopiero mniej więcej przed rokiem. A jego SLD?
Jest taki sam jak przed laty. To bezideowa, kawiorowa partia oportunistów, niesłusznie określa-
na jako lewica.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Partyjna bezideowość

„Tam gdzie wkracza polityka,
natychmiast czuć taki specy-
ficzny odorek – mieszankę 
cynizmu, populizmu, krętactwa”

Mój przyjaciel, wielki polski aktor i człowiek ponadprzeciętnie nawet po-
śród profesjonalistów od polityki interesujący się sprawami publicz-
nymi, kochający polskość, czasem nieznośnie krytyczny, zawsze uważ-

ny, bystrze patrzący na to, co wokół, w każdej właściwie naszej rozmowie, a spo-
tykamy się ze sobą często, prowokuje mnie, sceptyka jak idzie o rządy prawicy:
popatrz ile się buduje, autostrady, domy, popatrz na te auta przed niedzielną mszą w Brwinowie i
wszędzie po drodze, na ludzi z pełnymi koszami zakupów w hipermarketach, na Warszawę, na tłu-
my Polaków na zagranicznych wakacjach, popatrz na to wszystko i doceń. Żaden rząd tyle nie zro-
bił. A ty ciągle narzekasz. Jestem w kłopocie. Ja to widzę. Nie mam specjalnie zaciemnionych oku-
larów na nosie. Chodzę do hipermarketów, jeżdżę tymi samymi ulicami, przemierzam Polskę tak-
że autostradami i drogami szybkiego ruchu. 

Mam zabawną obserwację – ja, uważający się za człowieka, który od życia wiele dostał, który nie
powinien marudzić, ma gdzie mieszkać i co zjeść, a nawet czasem wypić, kiedy jadę powiedzmy do
Poznania, to z osobówek jestem na drodze jednym z najwolniej jadących kierowców. Nie dlatego, że
auto słabe, albo wzrok już nie ten, albo czasu w nadmiarze, lecz z prozaicznej przyczyny – finanso-
wej. Te dwieście złotych oszczędzonych na trasie robi różnicę w moim budżecie. Nieobojętną dla mo-

jej materialnej kondycji różni-
cę. Widać, dla znakomitej
większości kierowców wy-
przedzających mnie aut ta róż-
nica nie jest aż tak istotna, by
nie przekraczali 120 km/go-
dzinę. Powinienem przyznać
rację przyjacielowi – marudzę. 

Tylko, że ja pamiętam czas
Gierka. Pamiętam tempo budownictwa mieszkaniowego. Drogę do Katowic. Coca-colę, szynkę, kur-
czaki i więcej niż jeden gatunek twardego sera w osiedlowym sklepie. Niezłą kondycję wsi, zwłaszcza
tam gdzie kultura rolna i w ogóle kultura pracy nie była pierwszym deficytem. Pamiętam budowę Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Warszawie i centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Nowe fabryki – Tychy, Biel-
sko-Białą, Dąbrowę Górniczą, Świdnik, Andrychów, Dębicę. Pamiętam wczesne lata 70. I jeśli nie en-
tuzjazm ogólny, to dość syte jednak zadowolenie, nadzieję. Kto by w roku 1973, 74 marudził?

Co prawda, ówcześni moi bliscy koledzy, ekonomiści pracujący w Instytucie Planowania, komórce
naukowej bliskiej ówczesnej władzy – eksponowanej, poinformowanej, słuchanej przestrzegali, że ten
kredyt zachodni, łatwo dostępny bo dla wierzycieli bezpieczny (wszak dłużnikiem stawało się państwo
nie mające kłopotów z opozycją, ze związkami zawodowymi, strajkami, buntem, państwo dobrze wy-
posażone w policję polityczną i inne środki perswazji wobec takich, którym by nie po drodze było z tam-
tą władzą) – przestrzegali. Ten wzrost jest na kredyt, te inwestycje nie z akumulacji wewnętrznego ka-
pitału pochodzą, trzeba będzie je spłacić, a władza polewana coraz bardziej wartkimi strumieniami do-
larów, franków i jenów coraz mniej przyjaźnie patrzy na tych, którzy mówią o konieczności reform. 

Większość jednak nie była ciekawa marudów. 
Przyszedł rok 1976 i kolejne lata. Bankructwo państwa. Kartki, strajki, czołgi na ulicach. Po

wielkiej zmianie 1989 roku wierzyciele: państwa i prywatne banki, od Stanów Zjednoczonych
przez Europę po Japonię, jedni chętniej, inni przyciskani, dla większych celów niż własne pienią-
dze (które i tak w przypadku przedłużającego się stanu zapaści gospodarczej byłyby stracone) zgo-
dzili się umorzyć połowę wierzytelności, a resztę poddać łagodniejszym warunkom spłaty. 

Łatwo zapomina się takie rzeczy. 
Od siedmiu lat do Polski wpływa szeroki strumień nie przez nas wypracowanych pieniędzy. In-

westujemy je. Budujemy autostrady, drogi szybkiego ruchu, oczyszczalnie ścieków, kupujemy
środki transportu, remontujemy linie przesyłowe (słabo!), poprawiamy gospodarkę wodną, stan
powietrza, infrastrukturę opieki zdrowotnej. Ale też dotychczas jak grzyby po deszczu powstawa-
ły parki wodne, masowo brukowaliśmy polbrukiem wsie i miasteczka, kupowaliśmy najdroższe au-
ta dla rozmaitych służb, budowaliśmy pałace dla publicznych instytucji. Te nie ze wzrostu polskiej
gospodarki czerpane pieniądze, pieniądze wypracowane przede wszystkim przez Niemców, w ja-
kiejś mierze przez inne demokracje Europy płynąć będą jeszcze kilka lat. Po czym przestaną pły-
nąć. Jeśli zdecydujemy się na rozszerzanie Unii Europejskiej (a jesteśmy, odnoszę to do bezmyśl-
ności części opinii publicznej i znakomitej większości władz zwolennikami takich posunięć), to ra-
czej od nas oczekiwać się będzie bardziej obfitego wkładu w politykę spójności niż pozostaniemy
tak szczodrze obdarzanym beneficjentem europejskiej polityki wyrównywania poziomów.

Nie dziwię się, że oczy mojego przyjaciela cieszą się postępem. Autostradami, autami przed ko-
ściołami i gdzie indziej, jak grzyby po deszczu rosnącymi willami, tłumem sytych obywateli we współ-
czesnych świątyniach handlu. Martwię się, że to, w dużej mierze jest pozór. Zamożność, zwłasz-
cza pośród ludów prymitywnych, jest widoczna. Atrybutem nuworyszów jest ostentacja. Bieda się
kryje. W skali lokalnej, miejskiej i krajowej. To, co dzisiaj inwestujemy, będziemy musieli utrzymać.
Z krajowych źródeł, nie darowizn. Stąd pytanie o reformy. Stąd wołanie o reformy, o moderniza-
cje, o rachunek kosztów i zysków, o to, ile z tych dzisiaj inwestowanych pieniędzy daje oszczędno-
ści, ile generuje zyski, co pozostanie, gdzie oczekiwana nadwyżka. 

Słuchając Platformy, obserwując butę, pewność siebie, pańskie maniery, pompowanie kół, obsadza-
nie rad, samozadowolenie i nieokiełznaną konsumpcję owoców władzy – boję się. Tym bardziej, że z
drugiej strony stoją goście, którym się kompletnie w mózgach pomerdało. Którzy dla zdobycia pań-
stwa i jego urzędów powiedzą wszystko. Którzy z miedzianymi czołami pleść będą te swoje spiskowe
bzdury zamiast powiedzieć po prostu prawdę, że polski bałagan, bylejakość i nieodpowiedzialność za-
kończyły się katastrofą jakiej świat, w takim wymiarze absurdu, jeszcze nie widział. Zamiast schylić
głowę wobec tego znaku przestrogi, buduje się u nas nową religię. Tego się najbardziej boję. 

Bo wszystko, co dobre i wszystko, co złe – ma swe praźródła w ludzkich mózgach. Ani platfor-
miana gnuśność, ani pisowa religia dobrej perspektywy nam nie zapewnią.

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

Boję się nowej religii

„Słuchając Platformy, obserwując
butę, pewność siebie, pańskie
maniery, samozadowolenie i nie-
okiełznaną konsumpcję owoców
władzy – boję się”

Dopiero co pisaliśmy w „PAS-
SIE” o sukcesie dziecięcego ze-
społu bębniarskiego „Mali” z Do-
mu Sztuki SMB „Jary” – Nagro-
dzie Specjalnej Wiesława
Ochmana na festiwalu „Tęcza
Polska” w Polanicy-Zdroju – a
już jest kolejny!

Tym razem nagrodą było już
samo zaproszenie do wzięcia za-
szczytnego udziału w koncercie
charytatywnym „Magia Marzeń”,
zorganizowanym przez Funda-
cję „Mam Marzenie”, która dzia-
ła na rzecz poważnie chorych
dzieci, starając się spełniać ich

największe marzenia. Koncert,
prowadzony przez Małgorzatę
Kożuchowską i Tomasza Karola-
ka, odbył się w poniedziałek w
warszawskim Teatrze Roma.
Wielka widownia teatru wypełni-
ła się do ostatniego miejsca. Zaję-
ły je w większości dzieci, ale na
koncert przyszło też dużo mło-
dzieży, dopisali dorośli. Udany
występ „Małych” nagrodziły burz-
liwymi brawami setki rąk. To by-
ła jeszcze jedna nagroda dla ze-
społu, jakże – w tych okoliczno-
ściach – wzruszająca!

Zespół „Mali” działa w ramach
Warsztatów Bębniarskich, które
prowadzi w Domu Sztuki Kata-
rzyna Zadora (także dla młodzie-
ży i dorosłych, w tym seniorów),
a finansuje ze swoich środków
Dzielnica Ursynów m.st. Warsza-
wy. Uczestnictwo w Warsztatach
jest bezpłatne. BA

Mali znów zagrali – tym razem w Romie Szabla od publiczności

RReeżżyysseerr MMaarriiuusszz KKoottoowwsskkii zzaa ffiillmm oo PPoollii NNeeggrrii oottrrzzyymmaałł NNaaggrrooddęę
PPuubblliicczznnoośśccii IIVV FFeessttiiwwaalluu FFiillmmóóww HHiissttoorryycczznnyycchh ii WWoojjsskkoowwyycchh..

W piątek 18 października, ok.
godz. 10:00, dwa przystanki
tramwajowe (linie: 18 i 31) i dwa
autobusowe (218 i N36) prze-
mianowane zostaną z dotych-
czasowej nazwy „Telewizja” na
nową – „Telewizja Polska”. O
zmianę tę poprosiło warszaw-
ski Zarząd Transportu Miejskie-
go Centrum Informacji TVP, 

- Wyszliśmy z założenia, że
funkcjonująca od dziesięcioleci
nazwa „Telewizja” miała sens w
czasach, kiedy TVP była jedyną
stacją w Polsce – tłumaczy rzecz-
nik prasowy TVP Jacek Rako-
wiecki. - Współcześnie jednak,
kiedy nadawcy telewizyjni roz-
mnożyli się jak grzyby po desz-
czu, nie każdy pasażer ZTM wie,
że przy Woronicza w Warszawie
znajduje się właśnie ta konkret-
na telewizja: jedyny nadawca
publiczny i zarazem największa
korporacja medialna w Polsce.
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Po wspaniałym występie
drużyny AZS Politechnika
na VIII Memoriale im.
Zdzisława Ambroziaka,
tradycyjnie rozgrywanym
w ursynowskiej Arenie,
siatkarze rozpoczęli ligo-
we boje.

Perfekcyjnie zorganizowany
przez Fundację im. Zdzisława
Ambroziaka memoriał
miał być jedynie
przetarciem
przed ciężką
walką w lidze.
Każda z sze-
ściu startują-
cych drużyn
potraktowa-
ła bardzo se-
rio występ w
turnieju, dla-
tego też oglą-
daliśmy wiele
zagrań i całych
setów stojących na
bardzo wysokim po-
ziomie, dlatego też cały
turniej był nie lada gratką dla
warszawskich kibiców siatków-
ki, stęsknionych już za grą w pro-
fesjonalnym wydaniu. 

Wyniki poszczególnych spo-
tkań pokazały, moim zdaniem,
trendy rozwojowe w poszczegól-
nych drużynach. Nieustabilizo-
waną jeszcze formę ZAKSY Ke-
dzierzyn-Koźle, słabszą dyspo-
zycję AZS AWF Częstochowa i,
dla mnie nieoczekiwanie dobry
i stabilny poziom AZS Politech-
niki Warszawa, w której składzie
osobowym, w porównaniu z po-
przednim sezonem, zaszły kolo-

salne zmiany. Inżynierowie roze-
grali trzy spotkania, każde z nich
wygrali w stosunku 3:1 i każde
zasłużenie. Najciekawsze było
spotkanie z ZAKSĄ, która w
ogólnej opinii była zdecydowa-
nym faworytem. Podopieczni
trenera Bednaruka postawili nie
tylko twarde warunki, potrafili
dodatkowo realizować przedme-

czowe założenia, grali bez
kompleksów i, jak na

młody skład, bardzo
dojrzale.

Wielkie uzna-
nie należy się tre-
nerowi Bedna-
rukowi (na
zdjęciu) i całe-
mu sztabowi
szkoleniowemu
Politechniki za

poskładanie z
młodych zawod-

ników – zaprawie-
ni w ligowych bojach

to jedynie Marcin Nowak
i Paweł Woicki – zespołu, któ-

rego drobne wpadki nie irytują, i
który potrafi dalej grać swoje.

Organizatorom Memoriału
im. Zdzisława Ambroziaka, czy-
li Ewie Ambroziak, Ewie Marii
Ambroziak, Grzegorzowi Szew-
czykowi i całemu sztabowi moż-
na zaś po raz kolejny pogratulo-
wać sukcesu organizacyjnego.
Wsparcie Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów, Ursynowskiego Centrum
Sportu i Rekreacji, a także wielu
sponsorów też niewątpliwie się
do tego sukcesu przyczyniło.

Minął tydzień i ruszyła Plu-
sLiga. Pierwszy swój mecz war-

szawscy siatkarze rozegrali u sie-
bie i... sprzeniewierzyli się me-
moriałowej tradycji wygrywając
3:0 z Effectorem Kielce. Szansę
oddania drugiego seta zmarno-
wali – kielczanie mieli piłkę seto-
wą – i nie pozostało im nic inne-
go jak wygrać trzeciego i zakoń-
czyć mecz. Na wygraną w trze-
ciej partii byli skazani, bo spo-

kojny i rzeczowy trener Bedna-
ruk stwierdził, że niepotrzebnie
się bawią, zamiast skończyć. No
i skończyli.

Przodownictwa w lidze nie
powinni stracić po rozegraniu 2.
kolejki, w której przeciwnikiem
19 października będzie BBTS
Bielsko-Biała. Upoważnia mnie
do takiego stwierdzenia forma

AZS, którą, mam nadzieję, utrzy-
mają jeszcze przez długi czas.

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

AAZZSS PPoolliitteecchhnniikkaa WWaarrsszzaaww-
sskkaa –– EEffffeeccttoorr KKiieellccee 33::00 (25:22,
27:25, 25:23)

MMVVPP:: Artur Szalpuk
SSkkłłaadd PPoolliitteecchhnniikkii:: 1. Ma-

ciej Stępień, 2. Maciej Olende-

rek, 4. Maciej Pawliński, 5.
Marcin Nowak, 9. Paweł Ada-
majtis, 10. Juraj Zatko, 11.
Ivan Kolev, 12. Artur Szalpuk,
13. Paweł Kaczorowski, 14. Mi-
chał Potera, 15. Przemysław
Smoliński, 16. Dawid Gunia,
17. Mateusz Sacharewicz, 18.
Adrian Radu Gontariu, 20. Pa-
weł Woicki.

Memoriał im. Zdzisława Ambroziaka pokazał wysoką formę Politechniki

Zaczęli PlusLigę od zwycięstwa
FOTO LECH KOWALSKI

Prestiżowe zwycięstwo od-
nieśli w weekend seniorzy
Semp’a, którzy po zacię-
tym spotkaniu pokonali
na własnym boisku lidera
rozgrywek A-klasy Fc Lesz-
nowola. Bramki dla
SEMP-a zdobyli Kacper
Malicki, Damian Krasuski
i Paweł Gołębiowski. 

Była to bardzo ważna wygra-
na, a mecz można było określić
mianem zawodów o 6 oczek.
Dzięki niej SEMP (4 miejsce)
traci do wciąż prowadzącej w li-
dze Leszno-
woli zaled-
wie 3 punk-
ty, podczas
gdy w przy-
padku od-
wrotnego
wyniku stra-
ta ta wzro-
słaby do aż 9
punktów.
Sytuacja w
tabeli przed-
stawia się
bardzo cie-
kawie, na
cztery kolejki przed końcem
rundy jesiennej kilka zespołów,
w tym SEMP, ma szanse na li-
dera po pierwszej rundzie. Po
dobrym, ostrym i szybkim me-
czu 1 punkt na wyjeździe zdo-
była drużyna rocznika
1997/98, która zremisowała z
LKP Ostrówek 2:2. Wynik pozo-
stawia jednak spory niedosyt,
bowiem to SEMP był zespołem
lepszym, a sędziowie wypaczy-
li wynik zawodów. W ostatniej
minucie gry nie podyktowali
dla nas ewidentnego rzutu kar-
nego, którego za to przyznali
chwilę wcześniej graczom

Ostrówka za przewinienie, któ-
re nie miało miejsca w polu kar-
nym. Najlepszy na boisku był
zdobywca dwóch goli Tomasz
Kokoszewski. Udany okazał się
wyjazd do Siedlec dla graczy
rocznika 1999, którzy pokona-
li tamtejszą Pogoń 1:2. Dzięki
wygranej Trampkarze SEMP-a
awansowali na 3. miejsce w ta-
beli. Wciąż bezlitośni dla swo-
ich rywali są zawodnicy roczni-
ka 2000, którzy tym razem roz-
bili na wyjeździe Błysk Wielgo-
las 0:5. Dzięki wygranej dru-

żyna zajmu-
je pierwsze
miejsce w
tabeli z
kompletem
punktów.
Wiele powo-
dów do du-
my dały
dwie grają-
ce drużyny
rocznika
2001, które
wygrały
swoje obie
ligowe po-

tyczki. SEMP I wygrał z WAF
Warszawa aż 7:0, SEMP II po-
konał 3:0 KS Konstancin. Ko-
lejne zwycięstwo to już zasługa
chłopców z rocznika 2002, któ-
rzy pokonali w roli gospodarza
Poloneza Warszawa 3:2. Rok
młodsi zawodnicy, reprezentu-
jący barwy rocznika 2003 nie
chcieli być gorsi od starszych
kolegów i również z boiska
schodzili z uśmiechem na twa-
rzy. Pierwsza drużyna wystrze-
lała Orła Baniocha 1:15, dru-
ga 2:5 pokonała GLKS Nada-
rzyn. 

B D

Dobre mecze 
drużyn SEMP’a Kiedy praca serce ustaje,

nie ma czasu na wahanie
– potrzebna jest natych-
miastowa pomoc. Życie
uratować może każdy i
wcale nie musi być leka-
rzem. Na Lotnisku Chopi-
na jest to łatwiejsze niż
gdziekolwiek.

Najczęstszą przyczyną nagłe-
go zatrzymania krążenia jest
tzw. migotanie komór. Mięsień
serca kurczy się w sposób niere-
gularny i pompuje krew w spo-
sób nieefektywny. Ta nie dotle-
nia komórek i w efekcie cały or-
ganizm przestaje funkcjonować.
Ratunek w takich przypadkach
musi przyjść jak najszybciej. Z
każdą minutą szanse przeżycia
zmniejszają się o 10 proc.

Najlepszą metodą przywróce-
nia właściwego rytmu pracy ser-
ca jest defibrylacja, czyli wysła-
nie impulsu elektrycznego ze
specjalnego urządzenia – defi-
brylatora. Zwykle korzystają z
nich lekarze i ratownicy prowa-
dzący akcję reanimacyjną. Ale
na Lotnisku Chopina wcale nie
trzeba być wykształconym me-
dykiem, żeby też to móc zrobić.

W wybranych miejscach termi-
nala dworca lotniczego a także kil-
ku innych obiektach na terenie lot-
niska, umieszczonych jest 36 defi-
brylatorów w każdej chwili goto-
wych do użycia. Łatwo je znaleźć
– wiszą na ścianach w ogólnodo-
stępnych miejscach i są wyraźnie
oznaczone. Każdy defibrylator wy-
gląda jak mała czarna walizeczka
z jaskrawozielonym uchwytem.
Na obudowie ma wyraźny szary
napis „AED+PLUS” (AED to skrót
od angielskiego wyrażenia „Auto-
mated External Defibrillator” – au-
tomatyczny defibrylator zewnętrz-
ny, a „Plus” oznacza, że urządzenie
ma również funkcje wsparcia ak-
cji reanimacyjnej).

Defibrylator jest bardzo pro-
sty w użyciu. Obrazkowa in-
strukcja obsługi prowadzi ra-
townika krok po kroku i w zro-
zumiały sposób wyjaśnia, w ja-
ki sposób ułożyć chorego i jak
umieścić na jego ciele elektrody.
Urządzenie samo ocenia rytm
pracy serca i decyduje, czy po-
trzebna jest defibrylacja. Jeśli
uzna, że tak, samo dobiera od-
powiednią moc impulsu i wska-
zuje moment jego wysłania.
Osoba podejmująca akcję ratun-
kową może być pewna, że nie
zrobi nic niewłaściwie.

Defibrylator AED+PLUS
wspomaga również prowadze-
nie poprawnego masażu serca.
Wbudowany metronom wska-
zuje prawidłową częstość uci-
śnięć klatki piersiowej, a unikal-
na elektroda samoprzylepna
kontroluje głębokość ucisków w
trakcie akcji masażu.

Urządzenie jest naprawdę
proste w użyciu. Do korzystania
z tego typu defibrylatora nie jest

też potrzebna specjalistyczna
wiedza medyczna. Kiedy trzeba
go użyć, liczy się czas, a może to
zrobić naprawdę każdy. Zdjęcie
defibrylatora ze ściany i zasto-
sowanie go do reanimacji auto-
matycznie uruchamia również
alarm w lotniskowym ambula-
torium. Do pomocy natychmiast
rusza zespół ratownictwa me-
dycznego, którzy w przeciągu
kilku minut może dotrzeć do
każdego miejsca w terminalu i
przejąć akcję ratunkową.

Lotnisko Chopina jest jedy-
nym w Polsce obiektem użytecz-
ności publicznej wyposażonym
w kompleksowy system AED
obejmujący 36 automatycznych
defibrylatorów rozmieszczonych
we wszystkich obiektach lotni-
ska. Wszystkie urządzenia połą-
czone są z lotniskowym Centrum
Ratownictwa Medycznego –
użycie któregokolwiek z nich
uruchamia alarm i przywołuje
na miejsce zdarzenia zespół ra-
towników.

System uruchomiony został
w 2009. Od tego czasu automa-
tyczne defibrylatory AED były
używane na Lotnisku Chopina
czterokrotnie. To się może wy-
dawać niewiele, ale proszę so-
bie uświadomić, że w ten spo-
sób uratowane zostało życie
czterech osób. 

16 października na Lotnisku
Chopina odbyła się akcja spo-
łeczno-informacyjna pod nazwą
„AED Szansa dla Serca” , która
stanowiła część obchodów Eu-
ropejskiego Dnia Przywracania
Czynności Serca. Przez cały
dzień w Terminalu A odbywały
się pokazy i happeningi, których
celem było upowszechnianie
wiedzy o nagłym zatrzymaniu
krążenia (NZK) oraz propago-
wanie umiejętności postępowa-
nia w takich przypadkach. Ak-
cję objęła swoim honorowym pa-
tronatem Anna Komorowska,
małżonka Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej. 

y b y

„AED Szansa dla Serca”

Każdy może uratować życie na Lotnisku Chopina
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KREDYTY trudne, też prywatne,
668-308-435

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

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
bez BIK

668-441-668

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

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

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

KOLEKCJONER kupi stare
książki, pocztówki, monety,
zegarki, 502-011-257

KUPIĘ płyty winylowe i CD -
dojazd, 

609-155-327

SPRZEDAM: 5-miesięczny
owczarek niemiecki, długowłosy,
698-962-239

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

31 m2 kwaterunek centrum na
większe, status obojętny, 
601-35-85-82

BIURO 40 m2

do wynajęcia
795-486-414

SPRZEDAM 65 m2, 3 pokoje,
Kabaty, 602-44-77-67

TANIO! Powierzchnie
magazynowe i biurowe wynajmę,
Piaseczno, 784-004-010

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

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI - początkujący, 
SP, gimnazjum, doświadczona,
502-583-141

FIZYKA, MATEMATYKA, 
609-41-66-65

FRANCUSKI, 880-321-787
FRANCUSKI, ROSYJSKI, 

608-058-494
HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
KOMPUTER seniorom, 

22 219-50-00
AA MATEMATYKA, 

606-197-553
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, doswiadczona

nauczycielka gimnazjum i SP, 
693-329-929

MATEMATYKA, FIZYKA, 
22 649-40-27

MATEMATYKA,FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NIEMIECKI, 607-204-097
NIEMIECKI, 698-012-966
NIEMIECKI, 698-809-528
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01
ROSYJSKI, 602-86-74-13

DZIAŁKA budowlana 1360 m2

Dobiesz koło 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

DYREKTOR Gimnazjum Nr 95
w Warszawie, ul. Lokajskiego 3
zatrudni na cały etat osobę do
sprzątania

POSZUKUJEMY pracownika do
biura ze znajomością języka
angielskiego. 
e-mail: biuro@scandinavium.pl,
tel. 663-315-700

ZATRUDNIĘ woźną na cały etat
w Szkole Podstawowej nr 16,
Ursynów Kabaty, ul. Wilczy Dół 4.
Tel.22 649-66-02. CV na adres:
sp16@edu.um.warszawa.pl

WRÓŻBY, 698-809-528
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

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOCIEPLANIE poddaszy -
solidnie, 501-624-562

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZ, hydraulika, 513-965-304
GŁADŹ bezpyłowo, panele,

malowanie, płyty k/g, ocieplenia,
885-397-821

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, Pasaż

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

601-737-777

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

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel. 692-101-784

LUSTRA w domu klienta 
602-27-17-18

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

MALOWANIE, 722-920-650

AAA TELENAPRAWA, 
22 641-80-74

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

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

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, 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, 602 27 17 18
STOLARKA, pełny zakres,

panele, 22 641-54-84, 
601-751-247

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

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

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

WIERCENIE, KARNISZE,
itp.608-303-530

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

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

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

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

DOM OPIEKI - Piaseczno, 
22 757-20-19

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

LEKARZ INTERNISTA - wizyty
domowe, 508-216-824
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Co i kto
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.. 
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DeszczDeszcz oo ww e zagadkie zagadki
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje PPiioottrr JJaawwoorrsskkii
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

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

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 1199 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: Kino Dokumentu zapra-
sza na pokaz p.n. „Wieczór Fil-
mowy z Marcinem Janosem
Krawczykiem”. W programie fil-
my: „Randez-vous” (2006),
„Sześć tygodni” (2009), „Matka
24h” (2013). Po projekcji – spo-
tkanie z autorem. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2200 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1199..0000:: Teatr Za Daleki w Domu
Sztuki zaprasza na sztukę An-
thony’ego Shaffera p.t. „Pojedy-
nek – zabawa w detektywa”. Wy-
stąpią: Jan Peszek, Błażej Peszek.
Reżyseria: Jan Peszek.

Bezpłatne karty wstępu wy-
daje kasa Domu Sztuki w czwar-
tek 17 października od 17.00.*

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 2211 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: „Powróćmy jak za dawnych
lat” – koncert piosenek retro z oka-
zji Europejskiego Dnia Seniora.
Wystąpi zespół pod kier. Aleksan-
dry Matryby. Wstęp wolny.*

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę fotograficzną
Magdaleny Babraj p.n. „Bajka
nie z tej bajki”. Wstęp wolny.

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii: 

Klubu Seniora (ul. Pięciolinii
10, tel. 22 643 02 10)

Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 22 643 12 82)

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

W Galerii U trwa wystawa
Mariana i Piotra Nowińskich.

1199..1100.. ggooddzz.. 1100-1144 - Bez-
płatne warsztaty plastyczne
dla dorosłych - rysunek z mo-
delem. Przyjmujemy zapisy te-
lefoniczne. 

2266..1100.. gg.. 1199 – Koncert Toma-
sza Szweda i Andrzeja Garczar-
ka. Wstęp wolny po uprzedniej
rezerwacji telefonicznej.

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

1188 ii 1199 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((ppiiąątteekk,,
ssoobboottaa)) oodd 1177 ddoo 2211 – Warszta-
ty Rockowe iM Granie – ćwicze-
nia w grupach i na scenie w za-
kresie gitara elektryczna, gitara
basowa, wokal i perkusja. Skład:
Zbyszek Bieniek –wokal, Andrzej
„Pierwiastek” Potęga” – gitara
basowa, Darek Świechowski –
perkusja, Piotrek Bajus – gitara
elektryczna. Wstęp wolny. Info
Małgorzata Wiercińska – tel. 504
703 087

2200 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((nniieeddzziieellaa))
1188,,0000 Recital Sławy Przybylskiej.
Bezpłatne zaproszenia do odbio-
ru w DK Imielin 14 października
(poniedziałek) od godz. 19.00.

2233 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((śśrrooddaa)) ggooddzz..
1199..0000 Koncert „Jesienne róże”
w wykonaniu zespołu APPAS-
SIONATA pod kierunkiem Iza-
beli Wardak. Eugeniusz Strociak

przy fortepianie ora gość spe-
cjalny Urszula Bronowicz – so-
pran i Anna Cegielska – forte-
pian. Bezpłatne zaproszenia do
odbioru w DK Imielin.

GGaalleerriiaa DDzziiaałłaańń SSMMBB IImmiieelliinn
uull.. MMaarrccoo PPoolloo 11
tteell.. 2222 664433 6655 3377

Zapraszamy na wernisaż w
piątek, 25 października 2013 r. o
godz. 18.00

Emilia Pietras DYPLOM –
2013 Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1177..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu wieczorów czwartko-
wych z p. Piotrem Sypczukiem –
historyk sztuki, archeolog – pt.
„Historia Gucina”.

2222..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Piotrem Sypczukiem – histo-
ryk sztuki, archeolog – pt. „Rezy-
dencja w Natolinie”.

CCeennttrruumm ŁŁoowwiicckkaa
uull.. ŁŁoowwiicckkaa 2211

tteell.. 2222-884455-5500-6622

18 października (piątek),
godz. 18.00 – „Bezdroża, lo-
dowce i rum. Wędrówki po
Ameryce Łacińskiej”. Spotkanie
autorskie z Joanną Morea.
Wspomnienia z amerykańskie-
go etapu dwuletniej podróży
dookoła świata. 

Targi Win w E.Leclerc
Wina z całego świata pojawiły się na targach w E.Leclerc. To nie tylko okazja to
zakupów, ale przede wszystkim do zadania pytań specjalistom, którzy doradzą,
jaki rodzaj trunku wybrać, z czym go skomponować i jak serwować. Święto w
warszawskim E.Leclerc na Ursynowie potrwa do 17 października.

Białe półsłodkie, czerwone wytrawne, musujące różowe – rodzajów win jest mnóstwo. Trunek ten,
oprócz tego, że szlachetny, to umiejętnie dobrany do posiłku podkreśla jego smak i nadaje nawet skrom-
nemu przyjęciu szczypty wykwintności. Klienci E.Leclerc doceniają wyjątkowość tego specjału, co mia-
ło swoje odzwierciedlenie podczas dwukrotnie już organizowanych targów. Liczni zainteresowani udo-
wodnili, że kultura winiarska w Polsce prężnie się rozwija i dlatego w tym roku święto wina odbywa się
po raz kolejny – w E.Leclerc na warszawskim Ursynowie. Przez prawie dwa tygodnie wielbiciele tego
trunku mogą uczestniczyć w winiarskiej uczcie. Targi Win w E.Leclerc to smaki z całego świata – ponad
250 rodzajów specjalnie zaimportowanych win m.in. z Francji, Hiszpanii, Chile, Włoch i Mołdawii.

Targi Win w E.Leclerc to nie tylko okazja do zakupu butelki ulubionego wina, ale także do pogłę-
bienia swojej wiedzy na ten temat. Klientom bowiem ciekawostkami i radami służą somelierzy. Chęt-
nym podpowiedzą, że smak wołowiny najlepiej podkreśla chilijski Merlot, natomiast pączki z czeko-
ladą lubią towarzystwo wytrawnego Porto Blanc z Portugalii. Uczestnicy targów mogą także nauczyć
się prawidłowego czytania etykiet, dowiedzieć się jak prawidłowo schładzać wino i że tańsze nie za-
wsze znaczy gorsze. 

W specjalnej okolicznościowej ofercie znajda się między innymi:
Muscadet Sčvre et Maine sur Lie Domaine Gadais 2012 - wino białe wytrawne, cena promocyj-

na 24,99 (cena 100% – 34,95)
Chablis Domaine Brocard Sainte Celine 2012 – wino białe wytrawne, cena promocyjna 39,99

(cena 100% - 54,99)
Châteauneuf-du-Pape Rives&Terrases – wino czerwone wytrawne, cena promocyjna 49,99 (ce-

na 100% - 59,99)
Bordeaux Superieur Château David Beaulieu 2011 – wino czerwone wytrawne, cena promocyj-

na 29,99 (cena 100% – 36,99)
Na wina z pozostałych stron świata przygotowano specjalne promocje, np. 50 % ceny za zakup

drugiej butelki tego samego rodzaju wina.
E.Leclerc po raz trzeci zaprasza na Targi Win w Warszawie, na Ursynowie. Święto trwa od 4 do

17 października.
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