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Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz

G

dy tylko 11 października –
wraz z naszym sąsiadem z
Ursynowa Tomaszem Majewskim – poświętuję stulecie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a
dzień później nacieszę się z kolei
wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim jego stuleciem, już będę gotów, by w trzynastym dniu tego
miesiąca zagłosować w wyborach
do Sejmu i Senatu, z niecierpliwością wypatrując czekających nas
w 2020 wyborów prezydenckich.
Zaprzyjaźniony ze mną warszawski przedsiębiorca, wielki zwolennik obecnej władzy absolutnej w
Polsce, przekonuje mnie, że podobnie jak to było w 1946, należy na
trzy ważne pytania odpowiedzieć
trzy razy – TAK, czyli opowiedzieć
się za tym, żeby ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość nadal górowało w Sejmie i Senacie, a funkcję
prezydenta pełnił ponownie przedstawiciel PiS – dokładnie zaś mówiąc pomazaniec dzisiejszego Ojca
Narodu – Jarosława Kaczyńskiego.
ada mojego przyjaciela jest
skądinąd rozsądna, bowiem zastosowanie się do
niej przez większość obywateli
sprawi, że u steru państwa polskiego nic się nie zmieni i opozycja nie
zdoła przechwycić żadnego przyczółka władzy, sprawowanej przez
prawosprawiedliwą ekipę, której
ewentualne obalenie – nawet w
drodze demokratycznej procedu-
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ry – mogłoby zostać potraktowane
niczym zamach stanu. Władza PiS
jest już oficjalnie legitymizowana
przez Kościół i tak po prawdzie –
stoi też za nią większość środków
masowego, a po części – musowego przekazu. Stoi też duchowy guru wierzących Polaków – ojciec Tadeusz Rydzyk, możnowładca toruński, posiadający wpływy, o jakich nawet najsławniejszy w historii mieszkaniec Torunia, kanonik
warmiński Mikołaj Kopernik nie
mógł marzyć. Nie dysponował bowiem ani telewizją „Trwam”, ani
radiem „Maryja”. I dobrze mu tak,
skoro miał we łbie heliocentryczną wizję Wszechświata, nie zdając sobie sprawy, że właściwa wizja
jest polonocentryczna i w związku z tym główna funkcja Jezusa
Chrystusa to zasiadanie na tronie
króla Polski, podczas gdy jego Matka pozostaje przede wszystkim naszą królową. Za takim politycznym rozprowadzeniem obu historycznych postaci opowiedzieli się
najmocniej parlamentarzyści PiS,
którzy starają się podporządkować sobie nie tylko boskie istoty,
ale też całkiem ziemski twór pod
nazwą – Unia Europejska, której
parlament stał się nagle celem intensywnych pielgrzymek przedstawicieli tej partii. Niemal tak częstych, jak pielgrzymki do Częstochowy i Torunia.
spółczesne zjednoczenie
Tronu z Ołtarzem sprawia, że ambona przeistacza się coraz częściej w polityczną mównicę i wierni – zamiast duchowego ukojenia – otrzymują propagandowy instruktaż. Nie powinno to dziwić, skoro episkopat polski czuje się już tak silny, że lekceważy niejednokrotnie obecnego papieża Franciszka, który wydaje mu
się w swych poczynaniach zbyt li-
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zresztą. Jachira – w wielu swoich
wykładach internetowych – wypominała politykom opozycyjnym, że w przeciwieństwie do aparatu reżimowego nie potrafią sformułować swojego programu funkcjonowania Rzeczypospolitej i żeby ich całkiem upokorzyć – sama
im taki program o charakterze liberalnym i racjonalnym przedstawiła. Zdaniem niektórych, Jachira jest blogerką kontrowersyjną, a
przymiotnik ten pada zapewne
dlatego, że bez jakiegokolwiek szacunku dla sutanny powiada ona:
religia – won ze szkół, bo albo zabobony, albo nauka. Sugeruje też,
by zamiast gratisowego lecznictwa wprowadzić jego formę częściowo płatną (do 10 procent).
omimo owej kontrowersyjności blogerki z Wrocławia
Koalicja Obywatelska nie
wykazała klaudiofobii i wpisała
Jachirę na swoje listy kandydatów do Sejmu, co podobno tłumaczy się tym, że przewodniczący Grzegorz Schetyna też wrocławianin. Całe szczęście, że wrocławska Panienka z Okienka nie
poszła w internecie tropem Małej
Emi, która – jak wyśledził Onet –
korzystała z materiałów mających kompromitować krytyków
zmian w sądownictwie, podając
na ich temat różne wrażliwe informacje, dostarczane – jak się
okazuje – przez samego wiceministra sprawiedliwości Łukasza
Piebiaka i jego druhów. No cóż,
kiedyś w Imperium Rosyjskim
mieliśmy do czynienia z niechlubnej pamięci Czarną Sotnią, a dziś
w Imperium PiS mamy sterowany państwowo czarny pi-ar. Co
to się u nas porobiło...
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l

P
beralny. Mogę tylko westchnąć,
wspominając dużo trudniejsze czasy stanu wojennego, gdy pomagałem znanemu podróżnikowi Jackowi Pałkiewiczowi w zawożeniu darów społeczeństwa włoskiego na
Miodową, gdzie z szeroko otwartymi ramionami witał nas ówczesny
sekretarz Konferencji Episkopatu
Polski – arcybiskup Bronisław Dąbrowski. W tamtym okresie Kościół starał się pomagać społeczeństwu i kto mógł wtedy przypuszczać, że po wyzwoleniu spod sowieckiego buta – zamiast miłości
bliźniego pojawi się u wielu duchownych nieprawdopodobna pa-

zerność, prowadząca wprost do
faktycznej grabieży mienia publicznego? Jednocześnie zaś zrodzi się
wśród kleru obyczajowe rozpasanie, czego dowodem okazały się
przestępstwa pedofilii, jakich dopuszczali się również prominentni
księża chronieni zmową milczenia
przez biskupów, w których gronie
na palcach jednej ręki można policzyć ludzi tak mądrych i godnych
jak metropolita warszawski – kardynał Kazimierz Nycz.
szystko to musi prowadzić do wniosku, że mamy dziś wyraźny
zmierzch nawet religijnych autory-
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tetów, a jednocześnie wyraźne
tłamszenie liberalizmu przez konserwatyzm posunięty niekiedy do
obskurantyzmu. Może najostrzej
wypowiada się na ten temat równie ładna jak pyskata wideoblogerka wrocławska Klaudia Jachira, jadąca po pisowskich politykach równo z trawą. Ona akurat
twierdzi, że wszystkie reformy socjalne, a raczej socjalistyczne, które wprowadzili, już niedługo odbiją nam się czkawką, bo w budżecie zabraknie miliardów złotych,
wyszastanych a to na 500 plus, a
to na mieszkanie plus, a to na
uzbrojenie plus – made in the USA
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Zagłosuj do Sejmu i Senatu na Ursynowie!
- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;
- pisemną deklarację – informację do rejestru wyborców;
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
Dodatkowe informacje na
stronie internetowej www.ursynow.pl

Oddać głos w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej może osoba zameldowana na terenie Dzielnicy Ursynów, jak
również osoba stale zamieszkała na jej terenie –
nawet jeśli jest zameldowana w innej miejscowości – a także osoba czasowo przebywająca na terenie Ursynowa oraz osoba
nigdzie nie zameldowana.

Osoby te muszą być ujęte w
rejestrze wyborców lub zostać
dopisane do spisu wyborców –
przypominają
ursynowscy
urzędnicy.
Co trzeba zrobić, aby wpisać
się do rejestru wyborców?
Kto chce być dopisany do rejestru wyborców powinien złożyć
w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w
Dzielnicy Ursynów (Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa),
następujące dokumenty:

Co trzeba zrobić, aby zostać
dopisanym do spisu wyborców?
Wyborca, który jedynie czasowo przebywa na terenie Dzielnicy Ursynów, może złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem
wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 r. wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Oprócz
wniosku należy przedstawić (do
wglądu) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość.
Dodatkowe informacje na
stronie internetowej www.ursynow.pl
Zgłoszenia kandydatów na
członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej r.
W terminie do dnia 13 września 2019 r. (do godz. 16:00)
przyjmowane będą zgłoszenia
kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych w wyborach
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb zgłaszania
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z
dnia 27 lutego 2019 r. Prawo
zgłaszania kandydatów na

członków obwodowych komisji
wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy. Lista zarejestrowanych komitetów wyborczych dostępna jest na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.
Członkiem obwodowej komisji wyborczej może być osoba,
która:
• jest obywatelem polskim;
• najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
• nie jest pozbawiona praw
publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu;
• nie jest pozbawiona praw
wyborczych prawomocnym
orzeczeniem Trybunału Stanu;
• nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem
sądu.
WAŻNE! Kandydatem do
składu komisji działającej na terenie Dzielnicy Ursynów może
być jedynie osoba, która na stałe zamieszkuje na obszarze województwa mazowieckiego i
jest wpisana do stałego rejestru
wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje
zryczałtowana dieta za czas
związany z wykonywaniem
przypisanych im czynności. Wysokość diety:
• dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych
– 500 zł;
• dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji
wyborczych – 400 zł;
• dla członków obwodowych
komisji wyborczych 350 zł.
Więcej informacji na stronie
internetowej www.ursynow.pl.

Kino na kopie Cwila
W ramach cyklu URSYNOWSKIE LATO FILMOWE Urząd
Dzielnicy Ursynów zapraszamy do Parku im. R.
Kozłowskiego (Kopa Cwila) na film: KRÓL ROZRYWKI
(USA, 2017. Reż. Michael Gracey).
Projekcja odbędzie się w czwartek (22 sierpnia) – start o godzinie
21.15. Wstęp wolny.
Czwartkowy seans plenerowy to oryginalny musical, który
ukazuje narodziny amerykańskiego przemysłu rozrywkowego.
Inspirowany losami legendarnego P.T. Barnuma film, który
ukazuje historię wizjonera, gotowego na wszystko, by
urzeczywistnić ideę olśniewającego widowiska, stał się sensacją
na miarę światową.

XI Triathlon Warszawski
Już 14 września 2019 rozpoczyna się XI Triathlon Warszawski. Organizator, czyli Ursynowskie Centrum
Sportu i Rekreacji wraz ze współorganizatorami: Parkiem Kultury w Powsinie oraz Uczniowskim Klubem
Sportowym G8, zachęcają wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do wspólnej zabawy.
Przypominamy: 400 metrów pływania, 10 kilometrów jazdy rowerem oraz 3 km biegu – to dystanse, z którymi zmierzą się uczestnicy imprezy XI TRIATHLON WARSZAWSKI – OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY W TRIATHLONIE I AQUATLONIE, organizowanej pod patronatem burmistrza Dzielnicy Ursynów.
Triathlon – to ostatnio bardzo modne pojęcie w świecie sportu
amatorskiego. Lecz dla wielu osób jest wciąż bardzo odległe. Jedni
niepewnie czują się w wodzie, inni nie mają roweru szosowego, a jeszcze inni nie wyobrażają sobie, że na końcu trzeba jeszcze przebiec
ileś tam kilometrów. Za początek współczesnego triathlonu uznawany jest 25 września 1974 r., gdy Jack Johnstone i Don Shanahan zorganizowali w Stanach Zjednoczonych pierwsze zawody tego typu
(dla ludzi „z żelaza”), w których uczestniczyło 46 zawodników.
Współczesnego, gdyż już na początku XX wieku we Francji odbywały się zawody przypominające i być może będące inspiracją dla triathlonu, jaki znamy dzisiaj. Dzisiaj triathlon jest obok biegania najprężniej rozwijającą się dyscypliną w sporcie amatorskim. Również
w Polsce dynamika rozwoju i popularności „tri” jest niebywała.
Triathlon od 2000 roku jest oficjalną dyscypliną olimpijską. Sport
ten bywa określany mianem trójboju, a polega na rywalizacji czasowej i wytrzymałościowej w ramach trzech rodzajów aktywności:
pływania, kolarstwa oraz biegu. Kluczowe znaczenie ma w nim szybkość, wytrzymałość oraz wysoka sprawność we wszystkich trzech
częściach triathlonu. Taki triathlon jest znany na pewno osobom,
które biorą udział w profesjonalnych wyścigach, ale pamiętajmy, że
nadchodząca impreza XI TRIATHLON WARSZAWSKI – OTWARTE
MISTRZOSTWA WARSZAWY W TRIATHLONIE I AQUATLONIE –
odznacza się bardzo amatorską formułą zawodów - nietypową,
bo konkurencja pływacka rozgrywana jest na pływalni.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników nagrody, medale i
trofea. Po zakończonej rywalizacji na wspólne biesiadowanie zaprasza partner tegorocznej edycji triathlonu Restauracja Powsin.
Uczestnicy będą mogli zregenerować siły przy posiłku z grilla. Warto zapisać się już dziś. Na stronie www.ucsir.pl dostępny jest regulamin imprezy oraz oświadczenia i formularze. Zapisy trwają do 12
września do godz. 15:00.

Kino pod chmurką

Ciekawy weekend na Ursynowie!
W najbliższy weekend Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza mieszkańców Ursynowa do uczestnictwa w
wydarzeniach, których jest organizatorem. To kolejny pełen atrakcji
koniec tygodnia – z bogatej oferty
każdy wybierze coś dla siebie – zachęcają przedstawiciele dzielnicy.
SOBOTA – 24 sierpnia
w godzinach 17.00-2
21.30 spotkamy
się na potańcówce w „Lasku Brzozowym”.
W programie potańcówki nie zabraknie
(jak zawsze) świetnej muzyki, zabaw dla
dzieci i dla dorosłych, konkursów z nagrodami, nauki tańca i wielu innych atrakcji.
Potańcówki mają charakter integracyjny
– poprzez zabawę zbliżają do siebie wszystkie pokolenia.
NIEDZIELA – 25 sierpnia
w godz. 12.00 – 16.00 na parking Urzędu Dzielnicy Ursynów, (al. KEN 61 - metro
Imielin) odbędzie się URSYNOWSKA RATUSZOWA WYPRZEDAŻ GARAŻOWA.
Jak zawsze koncepcja garażówki jest
szczytna i prosta: pozbądź się niepotrzebnych rzeczy, które mogą się przydać komuś innemu! Jeszcze jedna zaleta, to możliwość nawiązania relacji i znajomości sąsiedzkich.

„Muzyczne niedziele na Ursynowie (Olkówek, ul. Puszczyka) – bezpłatne letnie koncerty muzyki klasycznej w plenerze” realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019.
Wykonawcy: Wojciech Proniewicz – I
skrzypce, Adam Roszkowski – II skrzypce,
Grzegorz Chmielewski – altówka, Jan Roszkowski – wiolonczela, Jerzy Cembrzyński
– kontrabas. Artyści są mieszkańcami Ursynowa, każdy z nich występuje solo i w
bardzo renomowanych zespołach, kwartetach, koncertują na całym świecie, współpracują z najwybitniejszymi artystami klasycznymi w Polsce i na świecie. W tym
składzie i pod tą nazwą, wystąpią po raz
pierwszy – w programie usłyszymy utwory: Antoni Dworzak – Kwintet G-dur op.77
i Nokturn H-dur op.40, Józef Suk – Barkarola – Andante z kwartetu d-moll, Piotr
Czajkowski – Pieśń bez słów op 2 nr 3.

– O godz. 16.00 zapraszamy na przedstawienie pt. „Ale cyrki” w wykonaniu Teatru
Szczęście, które odbędzie się w Parku Przy
Bażantarni. Jest to wydarzenie w ramach
kolejnego sezonu bardzo lubianych BAJEK
NA TRAWIE.
W programie skecze, scenki, etiudy muzyczne, pantomima w wykonaniu Klauna
Feliksa. Wesoły, pełen śmiechu spektakl. Na
koniec wielka orkiestra stworzona przez
– O godz. 14.00 zapraszamy na koncert widzów odegra utwór skomponowany na
Warsaw String Ensemble w ramach cyklu tę okazję.

– O godz. 17.00 w Dzielnicowym
Ośrodku Kultury, (ul. Kajakowa 12b) startuje „Ursynowskie Karaoke”.
Choć karaoke narodziło się w Japonii, to
dość dobrze zaadaptowało się w wielu zakątkach świata i naturalnie na mapie śpiewającego świata nie mogło zabraknąć Ursynowa. Zapraszamy zatem na pierwszą taką imprezę w ursynowskim plenerze.
Każdy ma szansę na występ na scenie karaoke, przed licznie zgromadzoną publicznością. Zapraszamy wszystkich, będzie
to być może początek światowej kariery!
– O godz. 19.00 zapraszamy na koncert
pt.: „Kobiety, które wielbię” – Alicja Borkowska z zespołem, realizowany w ramach
cyklu pn. „Klasyka i jazz na Kabatach –
cykl letnich koncertów na świeżym powietrzu”, finansowanych w ramach Budżetu
Partycypacyjnego 2019.
Koncertu można wysłuchać na placu
przy fontannie, u zbiegu ulic Bronikowskiego i Wańkowicza. Wystąpią: Alicja
Borkowska – wokal, Vesna Leszczyńska –
wokal, Konrad Wentrych – fortepian, Piotr
Malicki – gitara, Konrad Kubicki – kontrabas. Wokalistka sięgnęła po repertuar, który uwielbia od zawsze: Julie London, wielka dama muzyki lat czterdziestych i pięćdziesiątych, która jako pierwsza zaśpiewała takie evergreeny jak „Cry Me a River”, „Take Me To the Moon” oraz zjawiskową Kalinę Jędrusik.

W sobotę, 24 sierpnia Dzielnicowy Ośrodek Kultury
(DOK URSYNÓW) zaprasza na plenerowy pokaz filmowy. O godzinie 21.00 na terenie przy ul. Kajakowej 12b
odbędzie się trzeci seans, realizowany w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego, który to projekt poparło
2 950 osób. Tym razem będzie to film „GreenBook”.
O filmie: Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób
bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.
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Jazzowe tanga Piazzolli na Olkówku
Bogusław Lasocki
Kolejny, szósty już koncert
muzyki klasycznej z cyklu
“Muzyczne niedziele na Ursynowie”, poświęcony był
wyłącznie utworom wybitnego argentyńskiego kompozytora Astora Piazzolli.
Wykonawcami byli młodzi
muzycy z grupy Trio Piazzolla. Koncert realizowano
jako jeden ze zwycięskich
projektów z Budżetu Partycypacyjnego.
Twórcą programów serii koncertów “Muzyczne niedziele na
Ursynowie”, finansowanych z
Budżetu Partycypacyjnego, jest
Dorota Gębska z Agencji Koncertowej “Muzyka”.
– Układając program stwierdziłam, że Piazzolla musi być –
wyjaśniała Dorota Gębska. – To
przecież fantastyczny kompozytor, oferujący klasykę dostępną w
odbiorze dla każdego. Nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego i być osłuchanym. Jak się
usłyszy Piazzollę pierwszy raz, to
go wszyscy pokochają - mówiła
Dorota Gębska.
Różnorodny repertuar, okres
francuski pod wyraźnym wpływem Nadii Boulanger, nawet
Ave Maria, no i przede wszystkim tanga argentyńskie, w stylu stworzonym do słuchania “nuevo tango”. Pierwsze utwory
koncertu Trio Piazzolla nawiązują do okresu paryskiego i studiów u Nadii Boulanger. Są to
Chau Paris, SVP i Rio sena. Dalej
przegląd najważniejszych i najefektowniejszych kompozycji
Piazzolli, kończąc “na bis” niezwykle nostalgicznym i zarazem
dynamicznym Libertango.

Zasłuchana publiczność,
młodzi wykonawcy
Publiczność ursynowska jak
zwykle dopisała. Na długo przed
koncertem wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Dla doświadczonych melomanów plenerowych brak miejsc to żaden problem. Sporo osób przyniosło jakieś kołderki, kocyki, maty, część
usiadła po prostu na trawie. Dużo było dzieci, nawet kilkuletnich, które później podczas koncertu sprawiały wrażenie bardzo zainteresowanych muzyką
Wykonawcami koncertu byli
młodzi artyści, którzy specjalnie
na potrzeby tego koncertu stworzyli grupę Trio Piazzolla. W
skład tego trio wchodzą:
- Karolina Matuszkiewicz
skrzypaczka, która grała już na
Olkówku tydzień temu “klasyków wiedeńskich”. Laureatka
kilku konkursów skrzypcowych.

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie kontynuuje studia w Akademii Muzycznej u prof. Marii Pomianowskiej, gdzie kształci się w zakresie starych instrumentów. Karolina Matuszkiewicz jest multiinstrumentalistką i pasjonują ją
zwłaszcza stare instrumenty
strunowe. Koncertowała wraz z
prof. Pomianowską w bardzo
wielu krajach świata, w Europie, Azji. Pomimo młodego wieku ma już duże osiągnięcia artystyczne.
- Mateusz Chmielewski akordeonista. Jest również absolwentem Uniwersytetu Muzycznego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Jerzego
Jurka, specjalizując się w grze
na akordeonie. Ma na swoim
koncie również wiele osiągnięć
artystycznych. Koncertował w
Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej, Filharmonii Śląskiej. Współpracuje z
wieloma teatrami warszawskimi, tworząc aranże muzyczne i
jako występując jako muzyk
akordeonista.
- Roman Chraniuk kontrabasista. Skończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Jest nie tylko
wykonawcą muzyki klasycznej,
ale również jazzmanem. M. in. w
2016 roku zdobył Grand Prix
Konkursu na Indywidualność
Jazzową 52. Festiwalu Jazz nad
Odrą. Gra jakby grał całym sobą,
całą duszą, jakby wczuwając się
w to, co ta muzyka za sobą niesie – co na kontrabasie nie jest takie proste.

Dziecko emigrantów
gwiazdą koncertów
Astor Piazzolla to argentyński
kompozytor, syn włoskich emigrantów, którzy przybyli do Argentyny na początku 1920 roku. Piazzolla urodził się już po
ich przyjeździe w 1921 roku. W
1925 roku państwo Piazzolla
przenieśli się z Argentyny do Nowego Jorku, gdzie mieszkali w
taniej, “złej” dzielnicy. Młody
Astor wychował się w otoczeniu
ulicznych zbrodni, rabunków,
napadów. Jak cytowała później
słowa ojca w biografii “Astor”
Diana Piazzolla, jedyna córka artysty: “To była dzielnica pełna
przemocy, gdyż istniał głód i nienawiść. Dorastałem oglądając to
wszystko. Gangi walczyły ze sobą, kradzieże i zabójstwa każdego dnia ... To wszystko – więcej
przemocy, więcej ekscytujących
rzeczy niż w Nowym Jorku – jest
w mojej muzyce, w moim życiu,
w moim zachowaniu, w moich
relacjach”.
Będąc już w Nowym Jorku,
mając osiem lat, Astor otrzymał
od ojca bandoneon – niezwykle
trudny w grze instrument. Postępy i umiejętności muzyczne
Astora Piazzolli były tak duże,
że w wieku 12 lat mógł podjąć
naukę u Beli Wildy – wybitnego
węgierskiego pianisty i ucznia

Sergiusza Rachmaninowa. To
Bela Wilda nauczył młodego
Astora miłości do muzyki baroku, a zwłaszcza do muzyki Jana
Sebastiana Bacha. Nuty te, czasem jak cień, czasem jak tło,
można dostrzec w późniejszych
kompozycjach Astora Piazzolli.
W wieku 33 lat Astor Piazzolla – po uzyskaniu I nagrody w
konkursie F. Svitzky’ego –
otrzymał stypendium umożliwiające wyjazd do Paryża i
kształcenie się u Nadii Boulanger, wybitnej i znanej w świecie
profesorki kompozycji. Nadia
Boulanger nauczyła Piazzollę
czerpać z ojczystej muzyki i
skierowała jego uwagę na tango . I tak też się stało. Astor Piazzolla stworzył tango zupełnie
nowe, zachowując tylko rytm i
jakby melancholię oraz charakter tanga. Ale jeśli chodzi o formę, nie było to tango do tańczenia, ale wyłącznie do słuchania. Jest to tango, które opiera
się na formach barokowych, nawiązujące jakby do twórczości
Jana Sebastiana Bacha. Ale jednocześnie jest bardzo nowoczesne, posiadając brzmienia nowe, niepowtarzalne.
Po powrocie w 1939 roku do
Argentyny Piazzolla zaczął grać
w zespole Aníbala Troilo – najsłynniejszej wówczas orkiestrze
grającej tango. Po śmierci Troili
Piazzolla rozpoczął karierę solową. Międzynarodową sławę
zdobył na początku lat osiemdziesiątych, współpracując z
Quinteto Tango Nuevo. Z zespołem tym koncertował do 1989
r., a potem skoncentrował się na
grze solo na bandoneonie z
akompaniamentem orkiestrowym. W 1990 roku po udarze
mózgu przestał koncertować.
Zmarł dwa lata później w Buenos Aires.

Astor Piazzolla pozostawił po
sobie coś, co jest rozpoznawalne
od pierwszych taktów, od samego początku. Słysząc te dźwięki
już wiadomo, że jest to muzyka
Astora Piazzolli, który wprowadził tango do sal filharmonicznych i do repertuarów największych światowych orkiestr.

Dziwne tanga, diabelski
instrument
Tanga stworzone przez Piazzollę w oryginalnym stylu znane
są pod nazwą „nuevo tango”. Nie
jest to tango przeznaczone do
tańczenia, ale stylizowana w wyrafinowany sposób muzyka do
słuchania. Dla nuevo tango charakterystyczne jest nawiązanie
do baroku. Rytm bywa wyraźny,
ale równocześnie ulega zauważalnym zakłóceniom. Również
harmonia odbiega od tradycyjnej, akceptowane są nawet dysonanse. Częste są nawiązania do
jazzu, jak również niekonwencjonalne sposoby gry. Wyraźnie
zachowana jest natomiast charakterystyczna dla tanga specyficzna atmosfera melancholii.
W początkowym okresie “nuevo tango” dla wielu Argentyńczyków było całkowicie nieakceptowalne. Takie potraktowanie ich narodowego tańca, daleko posunięte przetworzenie i
sprowadzenie do “kawałków”
do słuchania wywoływało niekiedy nawet przejawy agresji w
stosunku do kompozytora.
Gra Piazzolli kojarzona jest z
bandoneonem, którego jako jeden z nielicznych był wirtuozem. Bandoneon akustycznie
bywa często mylony z akordeonem, chociaż wydaje znacznie
bogatsze dźwięki i daje muzykom większe możliwości. Posiada 88, ale również więcej - nawet 140 guzików i czworokątną
obudowę.
– Bandoneon jest instrumentem znacznie trudniejszym od
akordeonu – mówi Wiesław
Prządka, poznański akordeonista i bandoneonista w wywiadzie dla Głosu Wielkopolskiego. – Ja akurat gram na oryginalnym bandoneonie diatonicznym, takim samym, na jakim
grał Astor Piazzolla. I taki był
zresztą pierwowzór tego instrumentu, jaki powstał w Niemczech. A powstał w celu wykonywania muzyki w kościołach,
w których nie było organów. Instrument diatoniczny to taki,
który w wyniku otwierania i zamykania miecha daje zupełnie
inny dźwięk na tych samych guzikach. A poza tym każda ręka
ma zupełnie inny układ guzi-

ków. I ten układ trzeba zapamiętać, bo żaden akordeonista
nie zagra na początek nic na
bandoneonie, bo to zupełnie inne układy guzików – wyjaśnia
Wiesław Prządka, jedyny w Polsce wirtuoz bandoneonu i popularyzator twórczości Astora
Piazzolli.
Faktycznie, instrument jest
niezwykle trudny, co potwierdził sam Piazzolla mówiąc, że
tylko szalony człowiek uczy się
grać na bandoneonie. O ile sąsiadujące klawisze pianina czy
akordeonu umożliwiają uzyskanie dźwięków w logicznie zrozumiałej kolejności, to rozmieszczenie przycisków bandoneonu
wywołuje dźwięki w sposób pozornie chaotyczny, bez – znów
pozornie – logicznego związku.
Nauka grania na bandoneonie
przypomina przez analogię naukę języka obcego, gdzie występuje kilkadziesiąt liter umożliwiających tworzenie słów i niespotykana gdzie indziej gramatyka. Ale właśnie taki instrument
zwany jest duszą tanga argentyńskiego.

Więcej, więcej ...
Olkówkowy koncert kończył
się stanowczo zbyt szybko. “Więcej, więcej!!!” – skandowali zauroczeni ursynowianie, chcący
jeszcze choć chwilę posłuchać
wspaniałej muzyki Piazzolli.
Musiał być “bis”, podczas którego artyści wykonali uwielbiane
przez wszystkich Libertango.
Owacje, huczne, długotrwałe
oklaski, wspaniała muzyka,
świetny koncert.
- Bardzo lubię Piazzollę – mówiła chwilę po zejściu ze sceny
skrzypaczka Karolina Matuszkiewicz. – A teraz przyszła okazja żeby zagrać jako Trio Piazzolla wraz z Mateuszem Chmielewskim i Romanem Chraniukiem w projekcie koncertowym
w ramach “Muzycznych niedziel
na Ursynowie”. Ostatnio bardziej
zajmuję się muzyką ludową i w
ogóle instrumentami starymi i
lubię bardzo improwizacje. Piazzolla jest bardzo znany na całym
świecie i to była dla mnie motywacja, żeby wraz z kolegami tutaj zagrać. Z Mateuszem akordeonistą grałam od wielu lat muzykę klasyczną, właściwie jeszcze od czasu studiów. A Romana
poznałam w ubiegłym roku przy
okazji grania muzyki kurdyjskiej
na innych ludowych instrumentach. I okazało się, że jest
wszechstronnie uzdolniony i
możemy stworzyć wiele projektów muzycznych - opowiadała
Karolina Matuszkiewicz.

Kontrabasista Roman Chraniuk, pomimo młodego wieku,
jest znanym muzykiem jazzowym. Na 52. Festiwalu Jazz nad
Odrą zdobył Grand Prix konkursu na indywidualność jazzową.
Zaciekawiło mnie, skąd u kontrabasisty jazzmana zainteresowanie muzyką kurdyjską, o
czym wspomniała Karolina Matuszkiewicz.
– Przede wszystkim zajmuję
się muzyką jazzową tak w dziewięćdziesięciu procentach – odpowiada Roman Chraniuk. – A
jeśli chodzi o muzykę kurdyjską, to w tym roku graliśmy
dwa razy z Karoliną (Matuszkiewicz) na różnych tradycyjnych instrumentach. Jakiś czas
temu byłem w Kurdystanie i
przy tej okazji zainteresowałem
się kulturą kurdyjską. Przywiozłem instrument z Kurdystanu tambur - no i zacząłem sobie
grać . Umówiłem się z jednym z
Kurdów tutaj w Warszawie na
lekcje na tym instrumencie i
skończyło się na tym, że zrobiliśmy zespół i grałem w tym zespole na kontrabasie – wspomina artysta.
Część słuchaczy wychodziła z
plenerowej widowni jakby z niechęcią, rozmawiając w grupkach
. Jak się podobało?
Podszedłem do grupki trzech
pań w wieku “średnioniższym”:
– Ekstra, fantastyczne, przyjechałyśmy z Kabat, żeby posłuchać i nie żałuję – powiedziała jasnowłosa trzydziestoparo letnia
pani Anna . – Uwielbiam Piazzollę i w ogóle styl nuevo tango.
Nie ma tego repertuaru w Warszawie zbyt wiele na żywo, czasem na Starówce. Dobrze, że
można było posłuchać tu na
miejscu, na Ursynowie – cieszyła się Anna.
– A dla mnie fantastyczna była Ave Maria – włączyła się pani
Joanna, chyba nieco starsza od
Anny. – Niby spokojnie, ale w
duchu jazzowym i te akcenty w
tle, jakby cytaty z którejś z klasycznych wersji, to było fantastyczne...
– Muzyka ekstra, ale widziałyście tę bródkę młodego kontrabasisty, taka ... męska ... – jakby
mimochodem wtrąciła trzecia.
Hmmm, uznałem, że mój czas
na rozmowę z paniami chyba się
skończył. Ale echa niedawno
granych utworów pozostały.
Warto było przyjść.
Kolejny koncert na Olkówku
w ramach “Muzycznych niedziel
na Ursynowie” już 25 sierpnia.
W programie Czajkowski i Dworzak. Szykuje się kolejny atrakcyjny koncert.

6

Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola

Dzień Kolonisty „Dobrej Woli”
20 sierpnia w szkole Mrokowie niepełnosprawni ze
Stowarzyszenia Dobra
Wola, wolontariusze i samorządowcy wspólnie
świętowali Dzień Kolonisty. To spotkanie podsumowujące Półkolonie Dobrej Woli, które w Gminie
Lesznowola zorganizowano już po raz 15!
Półkolonie dla niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo podopiecznych Stowarzyszenia Dobra Wola rozpoczęły się 29 lipca i zakończą 23
sierpnia. Pod opieką wychowawców i wolontariuszy znajduje się ponad 30 osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Swoje letnie wakacje spędzają z uśmiechem i „na luzie”,
bo jak zakłada prezes stowarzyszenia i pomysłodawca tego
przedsięwzięcia Jacek Zalewski – czas spędzony na pólkoloniach ma być (dla odmiany)
okresem „antyrehabilitacji”
Od pierwszej edycji gościny
półkolonistom udzielają lesznowolskie szkoły. W tym roku jest
to Szkoła Podstawowa w Mrokowie. Dzieci mają tu różne zajęcia świetlicowe i sportowe, a
Uroczyste otwarcie Dnia Kolonisty – gości powitali prezes “Dobrej także bazę wypadową na liczne
Woli” Jacek Zalewski i wójt Maria Jolanta Batycka-W
Wąsik.
wycieczki. Koloniści w tym ro-

ku latali już balonami, brali
udział w spływie kajakowym i
odwiedzili Podlasie.
Jedna z atrakcji, na które czekają półkoloniści, to wizyta gości
podczas Dnia Kolonisty. We wtorek 20 sierpnia odwiedzili ich m.
in. przedstawiciele lesznowolskiego samorządu, przedstawiciele Starostwa Powiatowego,
Straży Pożarnej i Policji, Mazo-

jeżdżą zgodnie z przepisami.
Sprawdzali między innymi, czy
kierujący stosowali się do ograniczeń prędkości, czy mieli zapięte pasy bezpieczeństwa, a
także czy dzieci były przewożone w fotelikach. Zwracali również uwagę na stan techniczny
pojazdów.
W ciągu 4 świątecznych dni
mundurowi ujawnili 59 kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. Od początku długiego weekendu na warszawskich ulicach oraz drogach okolicznych powiatów doszło do 25
wypadków, w wyniku których
rannych zostało 39 osób.

Spacery po służewskiej zieleni
Ile lat żyje drzewo? Jakie
krzewy są jadalne, a które
mają właściwości lecznicze? Odpowiedzi można
poznać podczas spacerów
w parku przy Służewskim

Domu Kultury. Mieszkańcy mają okazję zrelaksować się na wieczornych
spotkaniach „Śladem ciszy”. Cykl wydarzeń rusza
w piątek, 23 sierpnia.

Miłośnicy przyrody mają
szansę poznać wiele ciekawostek o miejskich drzewach i
krzewach. Uczestnicy spacerów
nauczą się rozpoznawać gatunki oraz dowiedzą się, jak wy-

Półkolonie Dobrej Woli powoli dobiegają końca. Ostatni tydzień ich wakacji będzie bardzo
intensywny. Po Dniu Kolonisty,
w środę ważnym punktem programu był wyjazd na Bitwę pod
Grunwaldem, w czwartek zaplanowano wizytę w Sejmie RP, a
na zakończenie – piątkowy wypad nad Zalew Zegrzyński.
A.A.

Nauka gry w baseball.

Długi weekend w stolicy bez ofiar
Był to czas pracowity dla
stołecznych mundurowych.
Funkcjonariusze dbali o
bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy i powiatów
garnizonu stołecznego. Policjanci drogówki byli wzywani do 25 wypadków, w
wyniku których rannych
zostało 39 osób. Na szczęście nie odnotowano ofiar
śmiertelnych.
Policjanci strzegli bezpieczeństwa na drogach oraz dbali o
przestrzeganie zasad ładu i porządku publicznego. Sprawdzali stan trzeźwości kierujących
oraz kontrolowali czy kierowcy

wieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola oraz
przyjaciele Stowarzyszenia Dobra Wola, na których pomoc niepełnosprawni zawsze mogą liczyć. Po krótkiej części oficjalnej
goście odcisnęli swoje dłonie na
pamiątkowej chuście, a następnie wszyscy przeszli na szkolne
boisko, gdzie już czekali na nich
instruktorzy baseballu.

korzystać niektóre rośliny w
kuchni i domowej apteczce.
Prowadzący opowie o budowie
i charakterystycznych cechach
m. in. lip, brzóz i czarnego bzu
oraz przybliży „przyjaźń” z
przyrodą. Warsztat poprowadzi Jarosław Kasprzyk, edukator z Klubu Gaja. Spacery dendrologiczne odbędą się w piątek, 23 sierpnia, a także niedziele, 25 sierpnia i 15 września. Wszystkie rozpoczną się o
godz. 12.00 w parku za Służewskim Domem Kultury.
Uważna obserwacja zieleni,
kontemplacja przyrody i wieczornej głuszy to zamysł cyklu
spacerów w milczeniu. Spotkania inspirowane są działaniami parateatralnymi Teatru
Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Pierwsze odbędzie się
w piątek, 23 sierpnia, a drugie w niedzielę, 25 sierpnia o
godz. 21.00 w parku za Służewskim Domem Kultury.
Obowiązują zapisy – formularz znajduje się na stronie internetowej SDK. (Dla osób powyżej 16. roku życia).
Ewa Rogala

List  List  List  List  List  List  List
KOLEJNY
List otwarty
do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
w Warszawie
Pana Łukasza Puchalskiego
Z inspiracji ponad 2000 mieszkańców głównie trzech ulic Ursynowa (ul. ZWM, Lachmana, Bacewicz) zwracam się do Pana dyrektora ZDM Warszawa-po raz kolejny w sprawie pilnej potrzeby przebudowy schodów wejściowych do stacji metra „Stokłosy”.
Tę potrzebę uzasadniliśmy jako mieszkańcy wielokrotnie w tygodniku Passa, jako interpelację naszego radnego dzielnicy Ursynów Pawła Lenarczyka.
Sprawę tych fatalnych „metrowskich” schodów, po wypadku 6
czerwca jednego z ursynowskich seniorów, anonsowałem do ZDM
W-wa w imieniu Dzielnicowej Rady Seniorów, której jestem członkiem. Czyniłem to z nadzieją, że znajdziemy jako mieszkańcy zrozumienie dyrekcji ZDM W-wa i doczekamy się realizacji naszego
skromnego, ale ważnego społecznie problemu.
Upływ czasu bez żadnej konstruktywnej odpowiedzi ze strony Pana Dyrektora upewnił nas mieszkańców, że nasza sprawa została
przez ZDM „zamieciona pod dywan”.
Z takim postępowaniem ZDM W-wa nie zgadzamy się jako mieszkańcy świadomi naszych obowiązków, ale i praw. Czujemy się jako mieszkańcy –zlekceważeni przez ZDM Warszawa.
Zlekceważona została także redakcja naszego tygodnika Passa.
( art. 6 .1 p2 Ustawa prawo prasowe z dn.26.01.1984-Dz.U.
1984r. nr.5 poz.24)
Ponawiam więc naszą prośbę o jej załatwienie z wiarą, że tym razem przez ZDM zostaniemy potraktowani jako mieszkańcy- wyborcy i działające instytucje poważnie.
W załączeniu popierające stanowiska mieszkańców –użytkowników stacji metra Stokłosy.
Sławomir Litwin
c z ł o n e k D R S – U r s y n ó w.
grandle11@gmail.com
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jedne z najładniej usytuowanych kortów tenisowych w
Warszawie.

Ten obiekt SGGW, otulony zielenią parku tuż przy samej Skarpie Ursynowskiej, jest spowity ciszą z dodatkiem niesamowitego zapachu liściastego lasu.
Wszystkie te zalety, jak również świetny dojazd, sprawiają,
że urokliwie położone korty stały się miejscem nie tylko dobrych
warunków gry w tenisa, ale też doskonałego relaksu.Do dyspozycji są korty z naturalnym podłożem czyli mączką, szatnie, ka-

wiarenka oraz ścianka, która spełnia funkcję rozgrzewkową lub
miejsca do gry dla najmłodszych adeptów tenisa.
Dla milusińskich, których nie interesuje tenis, przygotowane
jest mini-boisko do gry w piłkę nożną i inne atrakcje.
Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendowych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.
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Trzeba ratować jezioro Zgorzała!

Bogusław Lasocki

Ursynów jest - jak na razie
- jeszcze zieloną dzielnicą.
Jednak terenów o walorach
przyrodniczych, spacerowych i rekreacyjnych ciągle
ubywa. Część niezabudowanych powierzchni jest własnością jednostek prywatnych i pomimo co jakiś czas
pojawiających się symptomów uruchomienie kolejnej inwestycji budowlanej,
właściwie nic nie można z
tym zrobić.

Jeśli się zagapimy...
Takim przykładem jest budowa biurowców Polkomtel wokół
ponad połowy obwodu Stawu
Głębokiego przy ul. Baletowej i
dramatyczna ingerencja w ekosystem zbiornika wodnego o ponad kilkusetletniej historii. Pomi-

mo wieloletnich protestów mieszkańców i wspierających ich radnych nic jednak nie można zrobić. Inwestor ma prawo własności,
posiada wszystkie wymagane dokumenty i pomimo łabędziego
śpiewu przyrody w tej okolicy –
robi, co sobie zaplanował. Zgodnie z prawem. I nawet jeśli coś się
wydarzy za kilka lat – np. podtopienia okolicznych zabudowań po
intensywnych opadach deszczu
przez wodę, która w innej sytuacji zmieściłaby się w Stawie Głębokim, zawsze będzie wytłumaczenie. Były wszystkie zgody, to
było niespodziewane i nieprzewidywalne, przyroda i aura jest też
nieprzewidywalna, to przypadek
losowy. Tłumaczenia i wykręty
można będzie mnożyć w nieskończoność.
Trochę inaczej wygląda sytuacja “Psiej górki” przy zbiegu ulic
Gandhi i Rosoła. Ten sympatyczny i często wykorzystywany podczas spacerów teren zielony jest
częściowo również własnością
prywatną. Społecznicy wymyślili
tam urządzenie parku i w tej chwili trwają gorące dyskusje, czy teren
choć częściowo da się wybronić
dla przyszłych celów rekreacyjnych. Jest jeszcze odrobina czasu, władze Ursynowa obiecują
podjęcie działań, np. w kierunku

zaproponowania właścicielom zamiany tych terenów na inne, dyskutowane są możliwości wykupienia przez miasto przynajmniej
części terenu. Nie chcę wchodzić
w szczegóły podjętych, planowanych działań oraz ich realność czy
skuteczność. Pozytywem jest to,
że jest jeszcze jakaś odrobina czasu i że są podejmowane próby ratowania terenu. Zgodnie z dewizą:
Ratujmy, co jeszcze można uratować.

Zgorzała to perełka Ursynowa
Jeszcze inaczej wygląda sytuacja jeziora Zgorzała. Zgodnie z
obowiązującą interpretacją radnych Warszawy, ponieważ teren
ten jest własnością wspólnoty, a
nie miasta, nie można realizować
tam projektów finansowanych z
następcy Budżetu Partycypacyjnego czyli obecnego Budżetu Obywatelskiego. Ten unikatowy zbiornik wodny i otaczające środowisko
przyrodnicze, może ulec w dużym
zakresie nieodwracalnej degradacji, jeśli niezwłocznie nie zostaną
podjęte właściwe działania zabezpieczające.
Zgorzała jest ursynowską perełką jako jezioro wytopiskowe o
pochodzeniu polodowcowym. Jezioro po rekultywacji nabrało nowego blasku. Wybudowano kilka

pomostów, na brzegu pojawiły się
kosze, ławki, nowe nasadzenia roślinne. Obecnie powierzchnia
zbiornika stanowi zaledwie 15%
pierwotnej powierzchni z okresu
przedwojennego, kiedy jezioro to
było największe w Warszawie.
Współczesna misa jeziora obejmuje powierzchnię około 17 ha,
jednak z powodu nadmiernego
osuszenia oraz stałego obniżania
się wód gruntowych w okresie
braku opadów, zasób wody redukuje się do dwóch oczek w południowo-wschodniej części dawnego obrysu zbiornika (niegdyś
najgłębszej). Natomiast w części
północno-zachodniej pozostałością są dwa bardzo małe stawy
oraz tereny podmokłe. Jednak po
wiosennych roztopach czy okresach intensywnych opadów, teren
wypełnia się wodą, w pełni zasługując na nazwę jeziora. Należy
pamiętać, że pomimo najczęściej
stosunkowo niewielkiej powierzchni stawów, miejsce pierwotnej misy jeziora pełni ważną
rolę retencyjną, odbierając wody
z wiosennych roztopów oraz intensywnych opadów atmosferycznych. Obecną powierzchnię jeziora szacuje się na 3 ha, jednak jest
ona bardzo zmienna.
Przez jakiś czas wydawało się,
że jezioro Zgorzała zostanie urato-

wane. Po bezmyślnym zasypywaniu przed kilkunastu laty części jeziora gruzem i ziemią, skutkującym później częstymi podtopieniami pobliskich terenów, w 2011
roku podjęto prace rekultywacyjne, ukończone w 2014 roku. Koszt
rekultywacji wyniósł blisko 8,3
mln zł. Pobliskie tereny pokryły
się zielenią, stopniowo zaczęły
wracać ptaki, których naliczono
ponad 70 gatunków.
Pasmo szczęśliwych działań
uzyskało swój szczyt w 2017 roku,
gdy z inicjatywy społeczniczek
Marzeny Zientary i Agnieszki Klein z Zielonego Ursynowa zostały
przygotowane zwycięskie projekty, finansowane z Budżetu Partycypacyjnego. Projekty te to: „Spacerkiem wokół Jeziora Zgorzała”,
„Park i miejsce wypoczynku nad
Jeziorem Zgorzała” oraz “Siłownia
przy Jeziorze Zgorzała”. Koszt realizacji trzech zgłoszonych przez
mieszkańców projektów to 970
233,79 zł brutto.
W ramach zrealizowanej inwestycji:
! zbudowano ścieżkę spacerową i pomosty,
! powstał ogrodzony plac zabaw z miejscami do siedzenia,
! zbudowano siłownię plenerową,
! przygotowano strefy rekreacyjno-wypoczynkowe z miejscami na ognisko/grill
! wykonano punkty widokowe i miejsca obserwacji ptaków
na pomostach,
! zbudowano pomost rekreacyjno-wypoczynkowy,
! powstały plaże – piaszczysta
i trawiasta,
! na terenie pojawiły się ławki,
stoły, kosze na śmieci oraz stojaki
rowerowe.
O zrealizowanej inwestycji wypowiedział się burmistrz Ursynowa Robert Kempa:
– Dzięki zrealizowanym inwestycjom Jezioro Zgorzała stanie
się atrakcyjnym miejscem wypoczynku – i to nie tylko dla mieszkańców Zielonego Ursynowa.
Mieszkańcy Ursynowa widzą
zmiany, jakie zachodzą w naszej
dzielnicy po wykorzystaniu środków z Budżetu Partycypacyjnego.
Pragnę podkreślić, że prace były
wykonywane z troską o środowisko naturalne i z poszanowaniem
przepisów dotyczących ochrony
przyrody. Trwało to dłużej niż
przewidują procedury Budżetu
Partycypacyjnego, ale w realizacji
uwzględniony został także głos
ursynowskich ekologów – mówił
o zrealizowanej inwestycji burmistrz Robert Kempa.

Dla kogo Budżet Obywatelski?
Czas płynął, okolice jeziora Zgorzałą naprawdę wypiękniały. Korzystało i nadal korzysta z powstałej infrastruktury mnóstwo ludzi,
przyjeżdżają zwłaszcza w weekendy całe rodziny z dziećmi, nawet z odległych dzielnic Warszawy. Jednak jak wszystko, co jest
wybudowane, zarówno otoczenie
jeziora, jak i sam zbiornik, wymaga pielęgnowania. W tej chwili cały teren na obrzeżach jeziora,
gdzie ustawione są stanowiska ze
stołami plenerowymi, ławki oraz
posadzono drzewa – zarośnięty
jest trawą prawie do pasa i chwastami. Ale to jeszcze pół biedy.
Dramaty dzieją się z samym jeziorem. Jezioro Zgorzała wysycha.
Zbiornik południowy wyschnięty jest obecnie w ponad połowie,
a reszta to praktycznie płytkie kałuże kilkudziesięciocentymetrowej głębokości. Nie lepsza sytuacja jest w przypadku zbiornika
północnego. Część od strony grobli, mająca zwykle ponad metrowy poziom wody, wyschła prawie
całkowicie i jest zarośnięta trzciną
do poziomu drewnianego pomostu. Dopiero znacznie dalej, jakby
w dołku pozostał kilkudziesięciometrowej średnicy staw i kanał
biegnący na północ w kierunku
kamiennych ścianek zanurzonych
w wodzie od strony ul. Trombity.
Co będzie dalej?
Na suszę nie ma metody i skomplikowana hydrologia całej okolicy ma decydujący wpływ na obraz
stosunków wodnych, również na
poziom wody w jeziorze. Jest jednak pewien margines działań zabezpieczających jezioro, które
można i należy podjąć. Uważam,
że w trybie pilnym trzeba rozważyć działania ratujące jezioro Zgorzała. Są jednak dwa problemy.
Po pierwsze: ktoś (radni z Komisji Architektury i Ochrony Środowiska? Rada? Zarząd? - a może razem?) powinni podjąć ten temat. Sprawa “podjęcia tematu”
wydaje się prosta, gdyż zależy od
dobrej woli urzędników.
Po drugie: środki finansowe. I
tu pojawia się przytoczona we
wstępie interpretacja radnych
miasta stanowiąca, że środki publiczne (np. z Budżetu Obywatelskiego) nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących działań na terenach prywatnych (tu: otoczenie jeziora Zgorzała).
Wśród wielu wątpliwości dotyczących zasad i realizacji najpierw
Budżetu Partycypacyjnego, obecnie przemianowanego na Budżet
Obywatelski, pojawia się zasad-

nicza kwestia: czy BO jest dla lokalnych obywateli, czy dla wsparcia dużych projektów miasta? To
bardzo ważna kwestia i wątpliwość, wzmacniana przez zmodyfikowane zasady Budżetu Obywatelskiego. Temat całościowy wykracza poza ramy tego artykułu,
jednak chcę zwrócić uwagę na jeden aspekt.
Na rekultywację jeziora Zgorzała i otaczającą infrastrukturę w
ostatnich latach z budżetu miasta
wydano blisko 10 mln zł. I bardzo

dobrze, to przecież dla obywateli
Ursynowa i Warszawy. A że jakieś
tereny nie są własnością miasta,
to nagle stało się problemem, czy
może jednak jest tylko pretekstem?
Czy to oznacza, że wspólnota właścicielska nie pozwoli korzystać z
ławek i koszy na śmieci, bo to na
ich terenie? Nie pozwolą korzystać albo co gorsze zabiorą pomosty i tarasy widokowe prowadzące
przy brzegu nad taflą jeziora?
Wszystkie projekty zrealizowane nad Zgorzała miały służyć oby-

watelom, taki przyświecał im cel.
I służą temu. Wskazuje na to liczba osób odwiedzających otoczenie
jeziora. Czy pretekst, że zrealizowano je na terenach “nie-miejskich”, więc nie można ich rozwijać, a w tym prowadzić prac pielęgnacyjnych finansowanych z Budżetu Obywatelskiego – ma oznaczać, że wydatkowana bardzo duża kwota (łącznie blisko 10 mln
zł!!!) ma stopniowo pójść na zmarnowanie? Obydwie kwestie zostawiam otwarte.

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Rodzinne ćwiczenia dla wszystkich
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach jogi, tai chi, nordic walking i na siłowni realizowanych w ramach
projektu „Wspólne soboty – rodzinne ćwiczenia dla wszystkich” w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2019.
Wspólne soboty – rodzinne ćwiczenia dla wszystkich to
bezpłatne zajęcia dla mieszkańców, które odbywają się w
plenerze od 11 maja do 19 października 2019 r., zgodnie
z harmonogramem:
pierwsza sobota miesiąca – zajęcia z jogi
druga sobota miesiąca – zajęcia z tai-chi
trzecia sobota miesiąca – zajęcia z nordic walking
czwarta i piąta sobota miesiąca – zajęcia na siłowni plenerowej
Zajęcia odbywają się w centrum osiedla Stegny Północ
u wylotu ulic Soczi, Batumi i Kaukaskiej obok placu zabaw
dla dzieci i siłowni plenerowej.
Telefon: 600 336 015

Kino plenerowe na Sielcach
Na terenie Parku Sieleckiego (teren zielony Parku Sieleckiego pomiędzy murem parafii św. Kazimierza a kanałem wodnym) odbędą się pokazy filmów oscarowych z ostatnich kilku lat. W każdą lipcową i sierpniową sobotę o godzinie 21:00 prezentowana będzie jedna z wybranych produkcji.
Repertuar i terminy pokazów
„Bękarty wojny” - 24.08.2019, godz. 21:00
„Król rozrywki” - 31.08.2019, godz. 21:00
Organizatorzy wydarzenia to Urząd Dzielnicy Mokotów oraz Fundacja Rozwoju Kinematografii.

Letnie Koncerty Promenadowe 2019
Zapraszamy na Letnie Koncerty Promenadowe w Parku Morskie Oko – przed Pałacem Szustra o godz. 12:00 w wakacyjne niedziele.
Wydarzenie finansowane jest przez m. st. Warszawa w ramach dotacji dla Organizacji Pozarządowych, realizowane w dzielnicy Mokotów, współpraca: Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. St. Moniuszki, Warsaw Camerata
WSTĘP WOLNY
Program koncertów:
- 25 sierpnia – Warsaw Camerata „W wiedeńskim ogródku”
Paweł Kos-Nowicki – dyrygent. W programie walce, polki, galopy rodziny Straussów
- 1 września – Warsaw Camerata „Klasycznie!”
Paweł Kos-Nowicki – dyrygent, Piotr Iwicki – kotły. W programie utwory W. A. Mozarta, J. Pachelbela, G. F. Händla.

Mokotów śpiewa powstańcze piosenki
We wtorkowe wieczory 27.08, 3.09, 10.09, 24.09, na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul.
Bartyckiej, w godzinach 18:00 – 19:00 odbędą się koncerty na gitarę i skrzypce w wykonaniu Anny Starowicz i Tomasza Borucha oraz wspólne śpiewanie piosenek powstańczych. W przypadku
deszczowej pogody koncerty odbędą się w Dorożkarni.
Kopiec Powstania Warszawskiego to miejsce niezwykłe. Powstał w latach 1946-48 z gruzów zniszczonej stolicy; spalonych i nasiąkniętych krwią. Nigdzie w Warszawie nie ma tak symbolicznego
i namacalnego śladu dramatycznej historii tamtych lat jak na Mokotowie. Wzgórze wysokości ponad 120 m. n.p.m., porośnięte trawą i drzewami kryje w sobie „wnętrzności” stolicy niemal
zrównanej z ziemią, Miasta – Bohatera, które jak Feniks odrodziło się z popiołów.
W tym właśnie miejscu, w sierpniowe wieczory obok ogromnego, górującego nad Mokotowem
symbolu Polski Walczącej - kotwicy autorstwa Eugeniusza Ajewskiego „Kotwy” – Powstańca z Pułku AK „Baszta” odbywać się będą koncerty na skrzypce i gitarę. Dwoje artystów – Anna Starowicz
– skrzypaczka i muzykolożka, związana z kręgiem piosenki poetyckiej oraz Tomasz Boruch – gitarzysta, multiinstrumentalista i kompozytor, stworzą niepowtarzalny klimat do wspólnego śpiewania powstańczych piosenek przy płonącym „Ognisku pamięci”.

Klasycznie na trawie
25 sierpnia (sobota) godz. 12.00
Miejsce - Królikarnia, ul. Puławska 113 a
Wystąpi ORKIESTRA FILHARMONII NARODOWEJ pod dyrekcją Jacka Kaspszyka.
W programie:
Stanisław Moniuszko - Uwertura do opery „Halka”
Johannes Brahms - II Symfonia D-dur op. 73
Wstęp wolny

Półkolonie Day Camp 2019
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat na
Półkolonie Day Camp 2019. Każdego dnia: warsztaty: muzyczne, kulinarne, “zrób to sam”, zajęcia sportowe (ogólnorozwojowe i z elementami sztuk walki), eksperymenty,
język angielki oraz opowieści biblijne w ciekawej i atrakcyjnej formie.
KIEDY? 26 - 30 sierpnia 2019 Godz.: 9.00 – 14.00 każdego dnia
DLA KOGO? Dla dzieci w wieku 6 - 12 lat
GDZIE? Kościół DOM, ul. Gotarda 16.
4 różnorodne zajęcia i warsztaty każdego dnia. Gwarantujemy: wodę, przekąski, drugie śniadanie - każdego dnia
LIMIT MIEJSC: 48 dzieci/dzień
SZCZEGÓŁY: 5&5 – czyli 5 godzin przez 5 dni, które zagwarantują rodzicom jakościową opiekę dla ich dziecka.
A dzieciom wymarzone zakończenie ich wesołych wakacji.
Zabawa&wartości – czyli wzajemnie przenikające się radosne formy animacji i głębokie wartości, jakie pragniemy
zakorzeniać u naszych małych uczestników (rodzina, przyjaźń, wybaczanie, pomoc itp.)
Jakość&bezpieczeństwo – kochamy kreatywność ubraną w atrakcyjne formy wyrazu – zatrzymujące na długo uwagę dzieci,
przy użyciu możliwie najlepszych materiałów. Bezpieczeństwo i doskonała opieka w pracy z
dziećmi to dla nas absolutna podstawa.
PÓŁKOLONIA BEZPŁATNA
Informacje o półkolonii: Wiek uczestników: 6-12 lat, Czas: 26-30 sierpnia 2019, w godz. 8:30
– 14:00, Miejsce: ul. Gotarda 16 lok. 9 (I piętro) - lokal Kościoła “DOM”, http://koscioldom.pl/,
http://daycamp.koscioldom.pl/.
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Pakt Ribbentrop – Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. był wstępem do urządzenia Europy pod dyktando Stalina

Jak znaleźliśmy się pod sowieckim butem
L e c h K r ó l i ko w s k i
To było w Moskwie 23
sierpnia 1939 roku. Minister spraw zagranicznych
Rosji Wiaczesław Mołotow
oraz minister spraw zagranicznych Niemiec Joachim von Ribbentrop
podpisali tzw. pakt o nieagresji, co w rzeczywistości było wstępem do podziału Europy pomiędzy te
dwa państwa, a w efekcie
do wybicia się ZSRR na pozycję supermocarstwa.
o oznaczało podpisanie paktu z III Rzeszą?
Otóż linia podziału Polski, czyli linia rozgraniczenia
państwowych interesów III Rzeszy i Związku Sowieckiego, miała przebiegać wzdłuż Narwi, Wisły i Sanu, co obrazuje poniższa
sowiecka mapka, zamieszczona
w „Izwiestiach” z 18 września
1939 r. Linia ta miała dzielić także Warszawę.
powojennej sowieckiej i PRL-owskiej propagandzie, w podręcznikach do historii i wszelkich innych publikacjach, z uporem twierdzono, że Związek Radziecki pragnął jedynie objąć ochroną ludność białoruską i ukraińską, a
więc obsadzić wojskiem tereny zamieszkałe w większości

C

W

przez oba te narody. Przeczy
temu zarówno tajny załącznik
do przymierza z 23 sierpnia
1939 r., jak i przytoczona tu
mapka z „Izwiestii”, a także fotografia przedstawiająca sowieckie i niemieckie wojska w
centrum Lublina w drugiej połowie września 1939 r.
rmia Czerwona została wysłana do Polski o
świcie 17 września
1939 r., a więc dopiero po podpisaniu 15 września 1939 zawieszenia broni w wojnie z Japonią. Siły sowieckie spóźniły
się w stosunku do działań niemieckich, toteż nie osiągnęły rubieży wyznaczonych 23 sierpnia. Doszło do sytuacji, w której
ze względów wojskowych Niemcy posunęli się daleko na
wschód poza wyznaczoną granicę. jednak niektóre jednostki sowieckie uparcie dążyły na zachód, a więc do linii wyznaczonej w porozumieniu Ribbentrop
– Mołotow. Na niektórych terenach doszło do przemieszania
oddziałów obydwu sojuszników.
I taką właśnie sytuację mamy
na fotografii z Lublina. Znane
są także przypadki wspólnych
niemiecko-radzieckich działań
militarnych przeciwko Wojsku
Polskiemu. Zaistniała konieczność prawnego uporządkowania sytuacji, a celowi temu posłużył dokument podpisany 28
września 1939 roku. Linię nowego rozgraniczenia przesunięto o około 100 km na wschód (z
centrum Warszawy do niemiecko-sowieckiej granicy w Małkini – 84 km), ale jednocześnie
„zrekompensowano Sowietom
straty w Polsce, dodając do ich
strefy interesów (Łotwa, Estonia, Finlandia, Bukowina i Besarabia) jeszcze Litwę. Na mocy

A

tego „porozumienia” Sowieci zajęli 53% terytorium Rzeczypospolitej. Na potwierdzenie wieczystej przyjaźni radziecko-niemieckiej, 22 września 1939 r. w
Brześciu – uprzednio zajętym
przez Niemców – nastąpiła defilada zwycięskich wojsk niemieckich i radzieckich, a następnie
uroczyste przekazanie Brześcia
Sowietom. Niemcy wycofali się
na zachodni brzeg Bugu, który
na tym odcinku rozgraniczał
obydwa państwa. Korzystając z
ustalonego podziału, ZSRR napadł 30 listopada 1939 na Finlandię, która wcześniej – podobnie jak Polska – wchodziła
także w skład Imperium Rosyjskiego. Sowieci dopiero po czterech miesiącach krwawych zmagań pokonali Finów, ale jednocześnie uświadomili światu charakter swego państwa, a mocarstwom rzeczywisty stan swoich
sił zbrojnych. Ten akt agresji spowodował, iż 14 grudnia 1939 r.
Zgromadzenie Ligi Narodów w
Genewie wykluczyło ZSRR z tej
organizacji.
ak, jak często bywa pomiędzy bandytami, już
22 czerwca 1941 r.
Rzesza Niemiecka rozpoczęła
wojnę ze Związkiem Radzieckim. W chwili, gdy hordy Hitlera przekroczyły ustaloną 28
września 1939 r. granicę, dzielącą Polskę, w przeciwną stroję
jechały jeszcze radzieckie pociągi wiozące do Rzeszy ropę
naftową, zboże, rudy metali itp.
Sowieci – od września 1939 r. –
zaopatrywali Niemcy w brakujące im surowce, co pomogło
niemieckiemu przemysłowi w
produkcji uzbrojenia, a tym samym pomogło Rzeszy w podboju znacznej części Europy.
Pierwsze miesiące wojny były
wręcz katastrofalne dla Związku Sowieckiego. Niemcom poddawały się liczące setki tysięcy
armie. Jeńców niebawem były
miliony. Ich łączną liczbę szacuje się na 5,7 - 6,3 mln. Tak
ogromna liczba jeńców świadczy nie tylko o fatalnym dowodzeniu sowieckimi wojskami,
ale także o tym, że dla bardzo
wielu czerwonoarmistów niemiecka niewola wydawała się
(do czasu; bo tej niewoli nie
przeżyło ok. 3.3 mln sowieckich
jeńców) lepsza, niż życie w sowieckim „raju”. Wówczas, tj. w
pierwszych tygodniach wojny,
jeszcze nie wiedziano, że powracający z niewoli, będą traktowani jak zdrajcy: rozstrzeliwani, kierowani do karnych
kompanii i wysyłani do łagrów,
czyli Archipelagu Gułag, jak
określił to Sołżenicyn.
talin, widząc widmo zagłady swojej armii, postanowił zdyscyplinować siły zbrojne. W dniu 28 lipca 1941 r. wydał rozkaz 227
(znany pod hasłem: „Ani kroku
do tyłu!”), a 16 sierpnia 1941 r.
– rozkaz nr 270 „O przypadkach
tchórzostwa i poddawania się
do niewoli, i środki mające na
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Mołotow podpisuje pakt z III Rzeszą 23 sierpnia 1939 r.

celu przeciwdziałanie takim zjawiskom”. Rozkazem 227 nakazano formowanie w jednostkach liniowych karnych oddziałów, do których kierowano podejrzanych o defetyzm, uciekinierów z niemieckiej niewoli i
wszystkich innych niepewnych.
Do karnych batalionów kierowano oficerów, a do karnych
kompanii – szeregowych i podoficerów. Mieli oni swoją krwią
odkupić przewinienia. Polegli
w walce byli rehabilitowani, a
ranni zwalniani i odsyłani – po
wyleczeniu – do swoich jednostek. Nakaz służby w karnych
jednostkach był najczęściej wyrokiem śmierci.
ozkazem nr 270 Stalin
nakazywał swoim wojskowym walczyć z najeźdźcą do końca pod groźbą
kary śmierci dla nich i kary więzienia dla ich rodzin. W pkt 1.
rozkazu napisano: „Dowódców
i funkcjonariuszy politycznych,
którzy podczas walki zrywają z
siebie odznaki stopni i dezerterujących na tyły lub poddających
się do niewoli, uważać za rozmyślnych dezerterów, których
rodziny podlegają aresztowaniu
jako rodziny dezerterów, którzy
złamali przysięgę i którzy zdradzili swoją Ojczyznę”. Pkt 2. „
Zobowiązać wszystkich wyższych dowódców i komisarzy do
rozstrzeliwania na miejscu takich dezerterów kadry dowódczej”. Pkt 4. „Zobowiązać każdego wojskowego, niezależnie
od zajmowanego stanowiska, by
wymagał od przełożonego (dowódcy), jeśli jego jednostka znajduje się w okrążeniu, aby przebić
się do swoich, i jeśli taki dowódca i część czerwonoarmistów –
zamiast organizować opór wrogowi – wolą pójść do niewoli, to
likwidować ich wszelkimi środkami, zarówno lądowymi, jak i
powietrznymi, a rodziny czerwonoarmistów, którzy poddali
się do niewoli, pozbawić państwowego zasiłku i pomocy”.
by wymusić na czerwonoarmistach atakowanie wroga, latem i
na jesieni 1941 r. utworzone for-
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macje zaporowe, złożone m. in.
z żołnierzy NKWD. Oddziały te
posuwały się za wysłaną do ataku piechotą i strzelały w przypadku zatrzymania się lub próby
ucieczki z pola walki. Rosyjski
badacz tego zagadnienia Władymir Dajnes („Bataliony karne
i oddziały zaporowe Armii Czerwonej” – Bellona 2015) napisał
m. in.: „Żukow na Froncie Zachodnim wdrożył ten rozkaz w
życie już po 10 dniach, wykorzystując czołgi, których załogi składały się ze specjalnie wyselekcjonowanych oficerów. Czołgi
jechały za pierwszą falą atakujących, zawsze gotowe stłumić
tchórzostwo”. Siły NKWD zorganizowane były w 15 dywizji
piechoty z własnymi czołgami i
artylerią (R. Butler, „Wojska
NKWD na Froncie Wschodnim”,
Bellona 2010, s. 57)
edług danych rosyjskiej komisji rehabilitacji ofiar represji
politycznych, w rezultacie działań oddziałów zaporowych i innych formacji, w okresie 19411945 zginęło około miliona żołnierzy i dowódców Armii Czerwonej. Tylko w pierwszych 10
miesiącach wojny formacje zaporowe zatrzymały ok. 700 tys.
oficerów i żołnierzy, a ok. 10 tys.
rozstrzelały. Przywołany wyżej
R Butler podał także (s. 100), iż
„w Stalingradzie NKWD rozstrzelał około 13,5 sowieckich
żołnierzy, odpowiednik całej dywizji”.
epresje w stosunku do
poddających
się
Niemcom, jak też w
stosunku do ich rodzin, osłabiły,
ale nie zatrzymały przechodzenie czerwonoarmistów na stronę wroga. Już w pierwszych tygodniach wojny setki tysięcy sowieckich jeńców oraz cywilów,
wstępowało na służbę niemiecką (Hilfswillige – ochotniczy pomocnicy). Szacuje się, że wiosną 1943 r. było ich ponad 600
tys. „W październiku 1944 roku dowództwo Osttruppen poinformowało Reichsführera SS,
że w czerwcu 1944 roku w niemieckich wojskach lądowych
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służyło ponad 800 tysięcy
wschodnich ochotników, a dalsze sto tysięcy w Kriegsmarine i
Luftwaffe”. Z ludzi tych sformowane zostały liczne oddziały
bojowe, w tym, jednostki SS
(29.Dywizja Grenadierów Waffen SS, 30. Dywizja Grenadierów Waffen SS oraz XV Kozacki
Korpus Kawalerii SS – 50 tys.
kawalerzystów). Rosyjscy kolaboranci z ROA (Rosyjska Armia
Wyzwoleńcza) posiadali nawet
własne lotnictwo dowodzone
przez gen. W.I. Malcewa.
I wojna światowa, a szczególnie zmagania niemiecko-rosyjskie 1941-45,
miała charakter totalny. Pochłonęły dziesiątki milionów ofiar i
spowodowały nieprawdopodobne zniszczenia. Pomimo faktu,
że sojusz niemiecko-radziecki z
23 sierpnia 1939 r. zainicjował
wybuch II wojny światowej,
dzięki m. in. bardzo zręcznej polityce Stalina, Sowieci stali się
największym beneficjentem.
Stalin spowodował, że na konferencji w Jałcie w lutym 1945 r.
Związek Radziecki otrzymał
praktycznie wszystko, czego się
domagał, i co wcześniej otrzymał od Hitlera. W Jałcie Ameryka i Anglia uznały wchłonięcie
przez ZSRR niepodległych
wcześniej państw bałtyckich
oraz włączenie w granice ZSRR
prawie 200 tys. kilometrów
kwadratowych wschodnich terenów Rzeczypospolitej – sojusznika Aliantów. Pośrednio, albowiem w formule tzw. państw
demokracji ludowej włączono
do ZSRR Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i
wschodnią część Niemiec
(NRD), nie mówiąc już o północnej części Prus Wschodnich,
włączonej bezpośrednio do
ZSRR. Rosja pod rządami Stalina osiągnęła maksymalny zasięg terytorialny, zarówno formalny, jak też faktyczny. Stała
się jednym z dwóch supermocarstw rządzących światem, a
punktem wyjścia był pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia
1939 r. Nieprawdopodobne, ale
prawdziwe!
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Godnie uczczono 75. rocznicę zdobycia PAST-y
Bodaj najgłośniejsza akcja
Powstania Warszawskiego
(1 sierpnia - 2 października 1944), jaką było 20
sierpnia zdobycie gmachu
PAST-y przy ul. Zielnej, budzi uznanie i łzę wzruszenia nawet po 75 latach od
jej przeprowadzenia. Ta
rocznica została godnie
uczczona przez władze
miasta i państwa, a także
środowiska kombatanckie.
Uroczystości upamiętniające
rozpoczęły się we wtorek od
mszy w kościele Wszystkich
Świętych przy pl. Grzybowskim.
Ich dalszym ciągiem były okolicznościowe przemówienia i
składanie kwiatów w asyście
pododdziału honorowego z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych. Głównymi bohaterami ceremonii byli żołnierze bata-

lionu „Kiliński” Armii Krajowej–
Janusz Jakubowski ps. Sokół
(prezes środowiska batalionowego), Stanisław Brzosko ps. Socha, Jerzy Mordasewicz ps. Bolek i Romuald Malinowski ps.
Orzeł. To własnie kilińszczacy
stanowili główną siłę ataku na
PAST-ę, w następstwie którego
wydarto Niemcom ten strategiczny obiekt.
W trakcie wtorkowych uroczystości wzruszające wystąpienie
miał inny uczestnik Powstania
Warszawskiego, profesor nauk
ekonomicznych, również wybitny
filozof 97-letni Witold Kieżun.
Głos zabrała Hanna Stadnik (ps.
Hanka) –wiceprezes zarządu
Głównego Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej.
W imieniu władz Warszawy
wypowiedzieli się przewodnicząca Rady Miasta – Ewa Malinowska-Grupińska i wiceprezy-

dent Paweł Rabiej. Szczebel państwowy reprezentowała wicemarszałek Sejmu Małgorzata
Gosiewska.
Artystycznym finałem uroczystości rocznicowych był koncert
piosenek powstańczych w wykonaniu solisty chóru reprezentacyjnego Wojska Polskiego –
Krzysztofa Ciupińskiego, któremu akompaniował pianista Stanisław Łopuszyński.
Gmach PAST-y (czyli Polskiej
Akcyjnej Spółki Telefonicznej),
wzniesiony w latach 1906-1908
(dla innego właściciela), miał
wysokość 51 metrów i był wtedy
najwyższym budynkiem w Imperium Rosyjskim oraz najwyższą budowlą mieszkalną w Europie. Podczas okupacji 1939 1945 Niemcy wykorzystywali go
jako centrum łączności między
Berlinem i frontem wschodnim.
Powstańcy zdobyli PAST-ę,
umiejętnie podpalając gmach
miotaczami ognia zrobionymi
prowizorycznie ze strażackich
motopomp. W wyniku walk
śmierć poniosło 38 Polaków i 36
Niemców, a 115 członków hitlerowskiej załogi powstańcy wzięli do niewoli. Batalionem „Kiliński” dowodził przedwojenny rotmistrz kawalerii Henryk Roycewicz „Leliwa”, w 1936 wicemistrz olimpijski w jeździectwie.
Nic dziwnego więc, że w imieniu środowiska sportowego
kwiaty pod tablicą upamiętniającą postać dowódcy batalionu
złożyli były były prezes Polskiego Związku Jeździeckiego –
Marcin Szczypiorski i były szef
Legii Warszawa płk Janusz Żbikowski, pamiętający zasługi Roycewicza jako klubowego trenera.
Autorowi tekstu – przy tej okazji – pociekły łzy, bowiem w batalionie „Kiliński” walczył adiutant komendanta Rejonu 3
(Śródmieście Południowo-Zachodnie) majora Władysława
Brzezińskiego (Ratusza) – podporucznik rezerwy Henryk Czesław Petruczenko (Podlasiak).
Mój śp. stryj.
M a c i e j P e t r u c z e n ko Front Gmachu PASTA

Bohaterowie bitwy pod Radzyminem
Nasz sąsiad z Wilanowa
Zdzisław Bobiatyński
przyniósł do redakcji historyczne zdjęcie oficerów
85. Pułku Strzelców Wileńskich, uczestników pamiętnej bitwy pod Radzyminem w dniach 13-15
sierpnia 1920 roku.
Nasze zwycięstwo nad Sowietami zyskało wtedy poetycką nazwę Cudu nad Wisłą, w praktyce jednak było to najprawdziwsze bohaterstwo walczących Polaków, okupione, jeśli chodzi tylko o ten pułk, śmiercią 43 oficerów i żołnierzy.
Zaledwie 23 z nich zostało zidentyfikowanych na polu bitwy,
której echa do dzisiaj pozostają
w rodzinie naszego sąsiada, bowiem jego bliski krewny major
Stanisław Bobiatyński był założycielem i dowódcą 85. Pułku.
Sam nasz sąsiad pochodzi z Wilna i na własnej skórze odczuł,
podobnie jak cała jego rodzina –
okrucieństwo Sowietów. W 1940
został wraz z matką wywieziony
na 6 lat do Kazachstanu, jego
stryja – będącego imiennikiem
majora Bobiatyńskiego, podporucznika 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich zamordowano w Katyniu, babcię zaś Jadwigę Wandę Bobiatyńską zamęczono w
1941 roku w kazachstańskim
karłagu.
Patriotyczne tradycje są w
rodzinie Bobiatyńskich pielę-

gnowane i pamięć o dowódcy
85. Pułku „Dzieci Wileńskich”,
jak ich nazywano – do dzisiaj
nie gaśnie. Jeden ze współczesnych historyków napisał w
swojej rozprawie o majorze, a
później podpułkowniku Bobiatyńskim jako żywej legendzie
nie tylko Wileńszczyzny, ale całych polskich sił zbrojnych. Żołnierze i oficerowie śpiewali nawet o nim pieśni.
Pułk powstał w Wilnie w latach 1917-1918 – sformowany z
oddziałów Samoobrony Wileńskiej. Przeszedł cały szlak bojowy, tocząc krwawe bitwy w czasie ofensywy bolszewickiej. ani
przez moment nie uległ zdemoralizowaniu. I był w stanie przystąpić do zwycięskiej kontrofensywy, biorąc udział w walkach
nad Niemnem – już po wiktorii
pod Radzyminem.
Niebagatelną rzeczą w historii pułku było to, że kompanię
marszową, która weszła w jego
skład przed bitwą o Radzymin,
przyprowadził podporucznik Bolesław Waligóra (1898-1940 lub
1941), późniejszy komendant
Centralnego Archiwum Wojskowego. Właśnie jego dziełem jest
doskonale napisana i udokumentowana książka przedstawiająca dzieje 85. Pułku, wydana w 1931 roku w Warszawie.
Waligóra był bowiem zarówno
świadkiem, jak i uczestnikiem
dramatycznych wydarzeń kam-

panii 1919 -1920. Do 1927 roku
pozostawał on oficerem tego
pułku. Dowódcę pułku traktował jak ojca i darzył ogromnym
szacunkiem.
Ostatnia sprawdzona wiadomość dotycząca majora (a wtedy już podpułkownika) Bobiatyńskiego pochodzi z 14 kwiet-

nia 1940 roku, a chodzi o zwolnienie z go z internowania na
Litwie. Według niepotwierdzonych informacji ukrywał się on
w majątku swojej siostry Jadwigi Wnukowskiej w Jogalinie na
Litwie Kowieńskiej. I tam został
podobno wytropiony i rozstrzelany przez hitlerowców, już po

rozpoczęciu wojny niemiecko
-sowieckiej.
Na zdjęciu z 1920 roku:w
środku (piąty od prawej) major
Stanisław Bobiatyński, pierwszy z lewej – jego najbliższy
współpracownik kapitan Ryszard Zapolski-Downar, który
poległ śmiercią bohatera pod

Radzyminem, poświęcając 14
sierpnia swe życie, żeby 85. Pułk
mógł się wycofać na drugą linię
walk. Dowódca Bobiatyński cały czas sam walczył w pierwszym szeregu i został ranny. Po
zakończeniu bitwy obaj zostali
odznaczeni Srebrnym Krzyżem
Virtuti Militari.
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Tadeusz Porębski

Co stwierdzisz, chłopie, na urlopie...
łaśnie wróciłem z prawie trzytygodniowego pobytu u wód. Spędzam
go rokrocznie w uzdrowisku Ciechocinek, ponieważ mam tam “cudotwórcę” w postaci magistra (wkrótce pana doktora) Łukasza Michalaka, fizjoterapeuty z 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego, który uwalnia ludzi od bólu, a chromym przywraca zdolność sprawnego poruszania. Generalnie, znajdowałem Ciechocinek jako fajne miejsce do spędzania urlopów nie tylko ze względu na obecność magistra Łukasza. Odpowiadał mi tamtejszy mikroklimat, a liczne dyskoteki zapewniały rozrywkę połączoną z “tancterapią”, która zabiera więcej kalorii niż ostry marszobieg. Piszę w czasie przeszłym, bo ostatni pobyt tamże mocno zmienił mój punkt widzenia.
Zupełnie przypadkowo, w ramach niedzielnej turystyki, zawitałem do pobliskiego Inowrocławia.
Wiedziałem z licznych opowieści, że jest to ładne i zadbane miasto z prężnie działającą strefą
uzdrowiskową. Jednak to, co zobaczyłem, sprawiło, że prędko moja noga w Ciechocinku nie postanie. To słynne na całą Polskę uzdrowisko ma się do Inowrocławia jak, nie przymierzając, małpa kataryniarza do Toscaniniego. Ciechocinek jest dzisiaj taki sam, jaki był przed piętnastoma laty, może tylko nasadzono trochę więcej dywanów kwiatowych. To miasteczko na wiele lat zapadło w inwestycyjny sen. Na tym polu działają jedynie osoby prywatne. Natomiast miejskich inwestycji tyle, co kot napłakał.
Urzędniczy ping-pong trwa już kilkanaście lat ze szkodą dla samego miasta i jego mieszkańców.
Nadal brak w Ciechocinku odkrytego miejskiego basenu kąpielowego, co uważam za skandal. Na reprezentacyjnej ulicy Zdrojowej, w samym centrum miasteczka, postawiono ohydne blaszane budy
handlujące mydłem i powidłem, zamieniając tym samym tę cząstkę Unii Europejskiej w Bangladesz.
Ceny wynajmu miejsc noclegowych w pensjonatach, hotelach i sanatoriach, jak również ceny usług
gastronomicznych, powoli wchodzą na orbitę okołoziemską. Za łóżko w pensjonacie z mocno średniej półki trzeba w sezonie zapłacić minimum 50 zł za dobę (bez wyżywienia), a w sanatorium za pokój z epoki Gierka z kiepskim całodziennym wyżywieniem 120-140 zł (bez zabiegów). W popularnej ciechocińskiej kawiarni “Wiedeńska” za dużą czarną kawę i kawałek tortu bezowego płaciłem ponad 20 zł. W Inowrocławiu w kawiarni “Zdrojowa”, położonej na terenie strefy uzdrowiskowej, za
klasyczną “czarną” plus jajecznicę z czterech jaj na boczku z bułeczką kelner zażądał ode mnie aż...
10 zł. Pytam, czy się nie pomylił, bo zamawiałem nie tylko kawę. A on na to, że nie, bo i kawa, i jajecznica mają tę samą cenę – 5 zł. Sam Inowrocław, a szczególnie licząca aż 85 ha strefa uzdrowiskowa, zrobiły na mnie kolosalne wrażenie. Funkcjonują tam sanatoria “Kujawiak”, “Oaza”, “Energetyk”,
“Modrzew” oraz fantastycznie prezentujące się, wręcz luksusowe sanatorium “Przy Tężni”, gdzie leczą się także pacjenci kierowani na turnusy rehabilitacyjne przez NFZ. Są tam również szpitale
branżowe. W 2016 r. miasto Inowro„Na urlopie, jak to na urlopie – cław okazało się najlepsze pod względem czystości powietrza spośród
moc przemyśleń, choć
wszystkich 153 polskich miast ujętych
starałem się odciąć od wyda- w badaniu WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Badania stężenia rarzeń dnia powszedniego, a
kotwórczego pyłu zawierającego
szczególnie od polityki, która PM2,5 pokazały, że zamieszkały przez
75 tys. mieszkańców Inowrocoraz bardziej mnie wkurza” prawie
cław jest miastem o najczystszym powietrzu w skali całego kraju. Od 2002 r. Inowrocławiem nieprzerwanie rządzi prezydent Ryszard
Brejza. Patrząc przez dwa dni na efekty rządów tego utytułowanego samorządowca przyszła mi na
myśl Maria Jolanta Batycka - Wąsik, wójt Lesznowoli, która przez ponad 20 lat rządzenia przekształciła podwarszawskie zadupie w jedną z najbogatszych gmin wiejskich w Polsce.
Park Solankowy (ponad 85 ha) to wizytówka Inowrocławia. Znajdują się w nim kolorowe dywany
kwiatowe, na które wysadza się rocznie ponad 110 tysięcy sadzonek kwiatów. W zachodniej części parku pyszni się tężnia solankowa, jeden z trzech tego typu obiektów lecznictwa zdrojowego w Polsce.
W odróżnieniu od Ciechocinka kapitalnie podświetlona nocą inowrocławska tężnia funkcjonuje przez
24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Warte zwiedzenia są przede wszystkim zgrupowane w kompleksie uzdrowiskowym Zakład Przyrodoleczniczy, pijalnia wód i Palmiarnia (dancingi ze znakomitą muzą), Ogrody Papieskie, Ogrody „zapachów” kwiatowych i ziołowych, basen „Inowrocławska terma”, Teatr Letni, czy okazała muszla koncertowa. Najbardziej aktywni mają do dyspozycji tereny rekreacyjne: korty tenisowe, park linowy, siłownie plenerowe dla dorosłych oraz minigolf. Spędziłem
w Inowrocławiu dwa wspaniałe dni i informuję niniejszym, że ja tam jeszcze wrócę. Zapewne nie raz.
a urlopie, jak to na urlopie – moc przemyśleń, choć starałem się odciąć od wydarzeń dnia powszedniego, a szczególnie od polityki, która coraz bardziej mnie wkurza. Skonstatowałem, nie
po raz pierwszy przed wyborami, że my Polacy uwielbiamy fikcję. Chodzi o ustawę mocno ograniczającą wydatki kandydatów do parlamentu na prowadzenie kampanii wyborczej. Zbytnie restrykcje
powodują powstawanie sytuacji zupełnie komicznych, z których jednakowoż trudno się śmiać. Bo czy oddanie kandydatowi na posła billboardu w dobrym punkcie miasta za stawkę 50 gr dziennie śmieszy, czy
złości? Mnie osobiście złości, bo wiem, że 50 gr to fikcja, gdyż nie da się wynająć billboardu za taką stawkę. Ale kto udowodni jego właścicielowi, że pod stołem wziął od kandydata kilkanaście tysięcy? Nie ma
takiej możliwości. Autorzy tak restrykcyjnych, głupich i nieżyciowych przepisów mają widać mniej rozumu w głowach niż nieboszczyk, mój świętej pamięci owczarek niemiecki “Gangster”.
W USA ta kwestia jest jasna jak słońce. Kiedy członkowie Senatu otrzymują więcej pieniędzy od
pojedynczych ofiarodawców, dających co najmniej 1000 dolarów, ustawodawcy z Izby Reprezentantów zwiększają napływ funduszy od grup interesu lub tzw. komitetów akcji politycznej (PAC).
W Wielkiej Brytanii parlamentarzysta przeciętnie wydaje na zwycięską kampanię wyborczą około
40 tys. funtów. Kongresmen w USA, by zdobyć miejsce w Izbie Reprezentantów musi wyłożyć na
ten cel około 1,6 mln dolarów. Według danych Center for Responsive Politics, przeciętny koszt kampanii do Senatu USA sięgał w ostatnich wyborach 19,4 mln dolarów. W Polsce łączna suma wpłat
od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, to jest kwoty 31,5 tys. zł. Natomiast kwota przypadająca na jeden mandat radnego wynosi w wyborach do rady gminy w gminach do 40 tys. mieszkańców 1064
zł, w wyborach do rady gminy w gminach powyżej 40 tys. mieszkańców oraz w wyborach do rad
dzielnic miasta stołecznego Warszawy 1.276,80 zł. Podobnie jest w przypadku kandydatów do parlamentu. To po prostu śmiech, ale w naszym kraju śmieszność bije prawie z każdego kąta.
Co do samych wyborów parlamentarnych moje urlopowe przemyślenia są następujące: nie można dopuścić do sytuacji, by w następnej kadencji PiS mogło rządzić państwem samodzielnie. Nie
zaliczam się do grona totalnych krytyków tej partii, widzę także dobre strony, ale, niestety, znajduję coraz więcej zła. To, co pisowcy wyprawiają z polskim sądownictwem, zaczyna jeżyć włosy na głowie. Dlatego potrzebne jest wędzidło w postaci koalicjanta, którego PiS musiałoby poszukiwać w
przypadku wygrania wyborów do Sejmu, ale w wymiarze niewystarczającym do sformowania
rządu. Bo to, że partia Jarosława Kaczyńskiego jesienne wybory wygra, jest moim zdaniem pewne. Pytanie tylko – z jakim poparciem procentowym.
d początku poprzedniej kampanii wyborczej PiS gra terminem “Rodzina”. Ostatnio “Rodzina” starła się z LGBT, co w wielu środowiskach w Polsce, jak również na Zachodzie, odbierane jest jako podsycanie homofobicznych nastrojów przez prawicowy rząd oraz mający nad Wisłą wyjątkowo mocną pozycję Kościół katolicki. To źle działa na wizerunek Polski za granicą. Z drugiej jednak strony, tak zwane marsze równości zaczynają mnie powoli irytować. Jestem
za pan brat z wieloma gejami, ale ostatnio zaczynam coraz częściej przemyśliwać, że tak naprawdę LGBT wcale nie walczy o tolerancję dla swoich wyznawców, ale o przywileje dla nich.
Jestem dosyć bacznym obserwatorem otaczającej mnie rzeczywistości i nie zauważyłem, by geje i
lesbijki byli w Polsce dyskryminowani. Owszem, jak wszędzie na świecie notuje się przypadki dyskryminacji, ale nie można zapominać, że na wielu polach, jak np. w świecie mody, czy w środowiskach
twórczych osoby LGBT pełnią wręcz wiodącą rolę. Roi się od nich w eleganckich salonach fryzjerskich,
w stacjach telewizyjnych, w mediach, czy w show biznesie, gdzie zarabiają wielkie pieniądze pozwalające im egzystować na bardzo wysokiej stopie. Jakoś tak się składa, że w całym swoim życiu nie spotkałem biednego geja, natomiast ledwo wiążących koniec z końcem heteryków całe mnóstwo. Gdzież
więc ta dyskryminacja? A to, że pary jednopłciowe nie mogą w Polsce brać ślubów i adoptować dzieci? Tego rodzaju “dyskryminacja” panuje w wielu krajach świata, więc niech środowisko LGBT raczej
dochodzi tych praw w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Zalecam więcej cierpliwości i umiaru.
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środa, 28 sierpnia, godz. 19
Restauracja Gruby Josek, ul. Elektoralna 24
Czar piosenki retro, wspólne śpiewanie piosenek.
Zaprasza Wojciech Dąbrowski
W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Warszawa tętni życiem
zęsto bywam w znanych miejscach w stolicy, odwiedzanych też przez turystów. Za każdym razem nie mogę wyjść z podziwu, jak to wszystko odżyło. Mówiąc – odżyło, mam na myśli to, że nie tylko powróciło do życia, ale wprost tętni nim na każdym kroku. Jednym z takich miejsc jest Stare
Miasto. Powstały tu rozmaite biznesy. Na rynku i na Placu Zamkowym wszędzie
słychać gwar. Z każdej strony dochodzi muzyka i śpiew. Prestidigitatorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi publiczności. Do uszu dobiegają dźwięki rozmaitych instrumentów. Wokół tancerzy
breakdance gęstnieje publiczność, a obok gromadzą się słuchacze wokół gitarzystów. Jeden z nich
gra utwory z repertuaru Beatlesów, inny gra i śpiewa muzykę pop. Sprzedawcy świecących gadżetów zachęcają do kupna. Przyciągają biegające w pobliżu dzieci. Demonstrują możliwości swych błyskotek i świecidełek, wyrzucają je w górę ponad głowami przechodniów. Lecące na tle nocnego nieba błyskotki robią wrażenie, zwłaszcza na najmłodszych. Trudno im się oprzeć, aby nie dotknąć, nie
wyrzucić w górę samemu. Muszą to mieć. Proszą rodziców, żeby dali pieniążki…
To wszystko tworzy niepowtarzalny klimat i atmosferę dużego miasta. Wkoło widać twarze
Azjatów, Anglosasów, Latynosów, przybyszów zza oceanu. Rozbrzmiewają różne języki. Nikogo nie
dziwią już Chińczycy, Japończycy, Hindusi, czy Brytyjczycy przemierzający tutejsze brukowane uliczki w poszukiwaniu atrakcji. Nieco dalej, przed Kościołem Wizytek swoje Powstańcze Barykady rozstawił znany warszawski artysta Bogusław Lustyk. Przypominają one o tragicznej historii miasta,
które powstało niczym feniks z popiołów. Powstało dzięki sile i determinacji mieszkańców. Dzięki
wysiłkowi i pracy ich rąk oraz pracy rzeszy przyjezdnych, którzy włączyli się do odbudowy stolicy
po wojennej hekatombie.
Paradoksalnie, jestem już w tym wieku, że mogę powiedzieć - „Ta warszawska Starówka jest młodsza ode mnie. Pałac Kultury i Nauki jest również ode mnie młodszy, nie wspominając już o takich
„młodziakach” jak Miasteczko Wilanów. Czasem żartuję, że w szafie mam ręczniki, które są o wiele starsze niż to ostatnie”. Jak to możliwe?. Otóż zanim powstało tętniące dziś życiem Miasteczko
Wilanów, zostałem zaproszony przez inwestora – spółkę Procom mającą siedzibę na wybrzeżu. Wspólnie z innymi dziennikarzami wybraliśmy się do Gdyni i Sopotu, aby na miejscu zobaczyć jak wyglądają zrealizowane już inwestycje mieszkalne. Mogliśmy obejrzeć i podziwiać luksusowe osiedle zbudowane na morskim klifie w Gdyni. Pokazano nam wtedy plany urbanistyczne Miasteczka Wilanów,
która to inwestycja budziła wiele obaw. Wywoływała opór mieszkańców, wielu luminarzy życia społecznego i kultury, którzy nie znając szczegółów protestowali przeciwko budowie. Naszym (tzn. dziennikarzy) zadaniem było napisać jak jest w istocie. Projekt, który wówczas mogłem zobaczyć, wzbudził mój autentyczny entuzjazm, co wyraziłem w wielu publikacjach po powrocie do Warszawy.
Podczas owego pobytu w trójmiej„Każda droga rowerowa, to
skim mateczniku spółki Procom Investments, dzięki której Miasteczko Winie tylko udogodnienie dla
lanów powstało, odwiedzaliśmy nie
rowerzystów. To także
tylko nadmorskie rezydencje położone blisko molo oraz klifu, w prestiżoekologiczny transport,
wej części Orłowa, ale też tamtejszy
pozwalający przemieszczać nowo wybudowany Park Wodny, korty tenisowe w Sopocie, gdzie odbywał
się szybko, zdrowo i tanio”
się sponsorowany przez ww. spółkę
prestiżowy turniej tenisowy Prokom Polish Open. Otrzymaliśmy też rozmaite gadżety i drobne upominki, a wśród nich ręczniki.
Łatwo się domyślić, że nie były to jedyne ręczniki w moim posiadaniu, dlatego przeleżały nieużywane na półkach (przekładane od czasu do czasu). O ironio, nowe, nieużywane ręczniki stały się
częścią historii stolicy. Minęło wiele lat zanim protesty ustały i udało się wybudować pierwsze budynki w Miasteczku Wilanów.
Dziś na miejscu zalanych przez wodę nieużytków, gdzie do niedawna pływały kaczki, toczy się
normalne życie miejskie. Są tu budynki mieszkalne, sklepy, punkty usługowe, place zabaw dla dzieci, miejsca do uprawiania rozmaitych sportów. Powstały drogi i chodniki, a do tego (co jako rowerzysta bardzo sobie cenię) ścieżki rowerowe, czyli mówiąc poprawnie drogi rowerowe. Nie wszystkie nazwałbym drogami (są bowiem wąskie i niepraktyczne), ale to już inna sprawa, czy też inna
para kaloszy – jak kto woli. Ważne, że w ogóle są. A to już samo w sobie zasługuje na odnotowanie.
Niestety, dróg dla rowerów jest Warszawie wciąż za mało. Co więcej, dziwić może inercja władz
powodująca, że wciąć ich nie ma tam, gdzie bardzo są potrzebne. Jednym z takich miejsc jest trasa Warszawa - Konstancin. Panowie i Panie decydenci! Wstydźcie się! Jest to trasa licznie uczęszczana zarówno przez warszawiaków, jak też mieszkańców Powsinka, Powsina i Konstancina. Każdy, kto chce przejechać rowerem pomiędzy Warszawą a Konstancinem, musi jechać piaszczystą ścieżką wzdłuż rowów, po jednej lub po drugiej stronie ul. Przyczółkowej. Naprawdę wstyd szanowni
decydenci. Mamy przecież XXI wiek, jednak najwidoczniej nie tu. My wyborcy jesteśmy cierpliwi,
ale do czasu. Przypomnimy sobie o tym przy urnach wyborczych.
Każda droga rowerowa, to nie tylko udogodnienie dla rowerzystów. To także ekologiczny transport, pozwalający przemieszczać się szybko, zdrowo i tanio. To trasa, z której korzystają nie tylko
rowerzyści, coraz częściej bowiem są to użytkownicy hulajnóg, wrotek, deskorolek – wszystkiego,
co ma kółka i jest napędzane siłą mięśni lub energią elektryczną. Warto o tym pamiętać, że to już
nie jakieś fanaberie wąskiej grupki zapaleńców, a prężnie rozwijająca się dziedzina naszego życia.
Bierzmy przykład z innych krajów, zwłaszcza rozwiniętych np. Holandii.
Chociaż, jak wspomniałem, jestem starszy od niektórych sztandarowych punktów na turystycznej mapie Warszawy, często korzystam z dwóch kółek napędzanych siłą moich nóg. Obserwuję, jak
bardzo podczas każdego weekendu zatłoczone stają się drogi rowerowe od Wilanowa do Powsina.
Wielu z użytkowników hulajnóg, czy rolek próbujących dojechać od Konstancina musi zawrócić
w Powsinie, bo tam asfaltowa droga rowerowa się kończy. Po piachu, albo po błocie nie pojadą.
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Dzień Arabski na służewieckim torze wyścigów konnych

Salam al Kahlediah z nagrodą Europy
Podczas Dnia Arabskiego
na Służewcu już po raz 35.
rozegrano międzynarodową gonitwę o Nagrodę Europy, po raz ósmy w formule Sheikh Zayed Bin
Sultan Al Nahyan Cup.
Mityng stał pod znakiem
triumfów koni arabskich z zagranicznymi, przeważnie francuskimi, rodowodami oraz jeździeckich popisów dżokeja
Szczepana Mazura, który wygrał aż sześć z jedenastu rozegranych w tym dniu wyścigów.
Najważniejsze gonitwy, czyli
Nagrodę Europy (2600 m, kat.
A) oraz Al Khalediah Poland Cup
(1600 m, kat. A) wygrały francuskie araby własności Polska AKF.
W Nagrodzie Europy triumfował sześcioletni Salam Al Kahlediah, natomiast w Al Khalediah
Poland Cup czteroletnia klacz

Anood Al Khalediah. Obu koni
dosiadał dżokej Szczepan Mazur, objawienie polskich wyścigów konnych w ostatnich latach.
Salam Al Khalediah był faworytem publiczności i nie zawiódł.
W dystansie bardzo mocne tempo podyktował Sahm Al Khalediah, będący własnością tego samego właściciela, co Salam. Za
nim galopowały Severus i
Eastway. Przed wejściem w
ostatni zakręt Salam wyszedł na
prowadzenie i było po wyścigu.
Próbował go zaatakować polskiej hodowli Dragon, drugi faworyt w grze, ale ostatecznie
przegrał walkę o podium do
Bandolero oraz klaczy Nesma Al
Mels i musiał zadowolić się dopiero czwartą lokatą. Czas wyścigu bardzo dobry, tylko o 2.5 sek.
gorszy od rekordu Służewca na
tym dystansie ustanowionego w

2010 r. przez saudyjskiego ogiera Muqatil Al Khalediaha.
Trenerem Salama jest Maciej
Kacprzyk, dla którego było to
najważniejsze zwycięstwo w zaledwie trzyletniej karierze trenerskiej. W tym dniu Maciej Kacprzyk zapisał na swoim koncie
także triumf swojego podopiecznego w Memoriale Bogdana Ziemiańskiego (Lazom Al Khalediah) oraz drugie miejsce klaczy
Basalah Al Khalediah w milerskim prestiżowym wyścigu Al
Khalediah Poland Cup, która w
pokonanym polu pozostawiła
m.in. zdecydowaną faworytkę
General Lady. Zwycięzców obu
najważniejszych gonitw dnia dekorował na padoku ambasador
Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce, JE dr Abdulrahim Alawadhi, w towarzystwie
pani Lary Sawaya, dyrektorki
Ogier Salam Al Khalediah (5) galopuje po zwycięstwo w prestiżowej Nagrodzie Europy.

Klacz Tabarak`s Elvira (6) “uśpiła” służewiecką publiczność w Nagrodzie Białki.

światowego festiwalu gonitw koni arabskich, rozgrywanego pod
pod patronatem szejka Mansour
bin Zayed Al Nahyana, członka
jednej z najbogatszych rodzin
świata (jej majątek szacuje się
na 150 mld dolarów).
Podczas Dnia Arabskiego nie
obyło się bez niespodzianek. Największym “fuksem” była wygrana kompletnie nieliczonej, wyhodowanej w Austrii klaczy Tabarak`s Elvira w gonitwie o Nagrodę Białki (2000 m, kat. A),
gdzie głównymi faworytami były polski Hamal i francuski Gatsby de Bozouls. Dosiadający Tabarak`s Elvira dżokej Martin
Srnec rozegrał gonitwę niczym
doświadczony wyścigowy lis. W
dystansie nie spieszył się, wiedząc, że klacz dysponuje znakomitym finiszem. W połowie końcowej prostej wrzucił jej “prze-

rzutkę” i wygrał z Gatsbym de
Bozouls o pół długości. Hamalowi trzecie miejsce odebrała w
celowniku o łeb efektywnie finiszująca przy kanacie Shamila.
Wyhodowana i będąca własnością spółki E.& H. Chat Tabarak`s Elvira trenowana jest
przez znakomicie poczynającego
sobie w trenerskim fachu, byłego świetnego dżokeja Piotra Piątkowskiego.
W Nagrodzie Sabelliny (2000
m, kat. B) kolejna niespodzianka. Trenowana przez Michała
Romanowskiego holenderska
klacz Special “OA” ograła po walce o szyję zdecydowaną faworytkę typerów i publiczności
Sweet Dream. Trzecie miejsce
zapisała na swoje konto francuskiego chowu Fly Hipolyte, która wyraźnie dochodzi do formy
utraconej na początku sezonu.

Generalnie, mityng był udany, wyścigi bardzo emocjonujące. Minusy to brak parasoli przeciwsłonecznych na parterze Trybuny Honorowej, kiepska i droga gastronomia oraz tradycyjnie
już fatalne nagłośnienie. Stali
goście pierwszego piętra tej trybuny, którzy posiadają wykupione za niemałe pieniądze całosezonowe karnety, zostali w tym
dniu przepędzeni przez ochroniarzy na parter. Dla kogo zarząd państwowej spółki Totalizator Sportowy zarezerwował
całe pierwsze piętro nie wiadomo. Wiadomo jedynie, że nie były to twarze z pierwszych stron
gazet, a raczej znajomi królika,
którzy mogli tego dnia gratis najeść się i napić do syta za państwowe pieniądze.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t o : B e a t a N i ko n o r o w

Swornegacie pełne bluesa
Aby posłuchać dobrej muzyki, nie trzeba pozostawać w Warszawie, można
połączyć wakacyjny wyjazd ze słuchaniem jej na
żywo. I to w znakomitym
wydaniu. Już niedługo, w
sobotę 24 sierpnia o godz.
18:00 fanów bluesa czeka
nie lada frajda – II Międzynarodowy Festiwal
„Blues W Sworach” Swornegacie 2019.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie „Swory”,
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, Wiejski Dom Kultury w
Swornegaciach, oraz organizatorzy Zbigniew Chrapkowski,
Marek Stodulski i Zbyszek Jędrzejczyk, mają zaszczyt zaprosić
na drugi międzynarodowy festiwal bluesowy w Swornegaciach.
Główną gwiazdą tego wyjątkowego wydarzenia w Amfiteatrze
Swornegacie, niezwykle malowniczo położonym nad Jeziorem
Karsińskim, będzie bez wątpienia
wybitny perkusista, bębniarz i
wokalista pochodzący z Konga –
Ricky „Lion” Lumanisha. Wraz z
polskimi muzykami tworzy on
grupę Szczupaki, która łączy
afrykańskie rytmy z jazzem, soulem i muzyką przedwojenną,
dodając do nich amerykańską,
bluesową nutę. Tę niezwykle interesującą mieszankę muzycznych stylów przyniosą wprost do
zielonych Swornegaci! Spodziewajcie się elektryzującej fuzji muzycznej na jedynym w swoim rodzaju koncercie!
Na tegorocznym festiwalu zagrają też dwa inne zespoły warszawskie. No Frames to stosunko-

wo młoda grupa, która nie trzyma się jednego gatunku muzycznego, a inspirację czerpie zarówno z surowego bluesa, jak i folku,
soulu, jazzu czy muzyki świata.
Blues Time to zespół o wyraźnym charakterze bluesowym, nie
stroniący jednak od boogie, hill
country, country ballady, czy rocka, grający żywiołowo i szczerze
znane standardy bluesowe. Z Łodzi przyjedzie do nas formacja

Bielas & Marynarze. Ten zespół
to zabawa rockiem, bluesem, country, punkiem, poezją śpiewaną... słowem: muzyką i tekstem.
Znakomitym tekstom towarzyszy akompaniament z rockowym
pazurem. W repertuarze grupy
nie brakuje szlagierów, choć zagranych zupełnie inaczej niż się
wszyscy spodziewamy... Na festiwalu w Swornegaciach można
usłyszeć różne rodzaje i gatunki
bluesa.
Na terenach festiwalowych,
czyli w okolicy Amfiteatru i plaży, będzie można zjeść smaczną, ciepłą strawę oraz zaopatrzyć
się w napoje chłodzące. Będą
atrakcje dla dzieci. Zakładamy,

że każdy z zaproszonych zespołów zagra blisko godzinny koncert, a ponieważ będą następować krótkie przerwy techniczne, oraz spodziewane są oczywiście bisy, czas trwania festiwalu wyniesie mniej więcej5 godzin. Organizatorzy mają nadzieję, że jak na dobry festiwal
bluesowy przystało, po występach zawiąże się jam session,
czyli wspólne, spontaniczne, improwizowane granie muzyków z
różnych zespołów, a także gości.
W piątek poprzedzający główny
dzień festiwalowy, przewidywane są warsztaty muzyczne oraz
krótka prelekcja, a raczej opowieść wprowadzająca w tematykę bluesa. Całość poprowadzi redaktor radiowy i dziennikarz
kwartalnika „Twój Blues” Zbyszek Jędrzejczyk. W sprawie zakwaterowania można się kontaktować z najbliższym festiwalowi Polem Namiotowym „Wodnik”, a także Ośrodkiem Wypoczynkowym „Psia Góra”, Ośrodkiem Wypoczynkowym i Polem
Namiotowym „Panorama” oraz
licznymi kwaterami prywatnymi. Tak było w roku ubiegłym...
Jak mówi Zbyszek Jędrzejczyk, mile widziani są nie tylko
ci, którzy już bluesa pokochali,
ale również ci, którzy mają to
dopiero przed sobą...
Miejsce koncertów to: Amfiteatr Letni w kaszubskiej wsi
Swornegacie. Wstęp wolny!
Do zobaczenia w Amfiteatrze
Swornegacie w sobotę 24 sierpnia o godzinie 18:00. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze,
wszystkim fanom bluesa życzę...
Mirosław Miroński

Aga Zaryan na Starówce
25 Międzynarodowy Plenerowy Festiwal
Jazz Na Starówce cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Na ostatnim występie skandynawskiej formacji Terje Rypdal Group z udziałem świetnego gitarzysty Teriego Rypdala trudno było znaleźć
miejsce blisko sceny. Być może niedosyt,
który towarzyszył publiczności po koncercie, zrekompensuje Aga Zaryan Quartet, który wystąpi w najbliższa sobotę.
Jest to niestety już przedostatnia odsłona popularnego festiwalu. Zapowiada się znakomity koncert „ High & Low”. Wystąpi dama polskiego jazzu Aga Zaryan - wokalistka, a towarzyszyć jej będą: Michał Tokaj - instrumenty klawiszowe, David
Doróżka - gitary, Sławomir Kurkiewicz - gitara
basowa, Łukasz Żyta - perkusja.
Twórczość Agi Zaryan to kwintesencja tego, co
najlepsze w jazzie, a zarazem kontynuacja tradycji legendarnych dokonań wokalistek jazzowych takich jak Shirley Horn, Carmen McRea i Joni Mitchell. Międzynarodowe uznanie artystka zawdzięcza wyjątkowemu stylowi, charakterystycznej lekkości frazowania i ciepłej matowej barwie głosu.
Jej płyty sprzedają się w rekordowych nakładach. Potwierdza się reguła, że ambicja i wysublimowany styl pozwalają zdobyć szerokie grono
wielbicieli. Jest laureatką najważniejszych nagród

w świecie muzycznym, m. in.: Fryderyka (Jazzowy album roku, Jazzowy artysta roku). Jest ośmiokrotną zwyciężczynią plebiscytu „Pierwsza Dama
Polskiego Jazzu” według magazynu Jazz Forum.
Na swoim koncie ma 9 znakomitych – nagradzanych albumów: „My Lullaby, „Picking Up The Pieces”, „Umiera piękno”, „Looing Walking Being”, „A
Book of Luminous Things”, „Księga Olśnień”, „Remembering Nina & Abbey”, „What Xmas means to
me” i „High & Low”. Usłyszymy jej najnowszy,
siódmy album „High & Low” nagrany ze znakomitymi muzykami, na którym zaskakuje nowym
brzmieniem swojej muzyki. Aga Zaryan wytycza
tu na nowo granice muzyki jazzowej i to na wielu poziomach. „High & Low” jest projektem różnorodnym stylistycznie. Zaskakuje nowym brzmieniem muzyki, zaczerpniętej z tradycji r&b, funky,
bossa novy i jazzu.
Autorami kompozycji są wybitni jazzmani: Dariusz Oleszkiewicz, David Doruz?ka, Michał Tokaj
oraz Marcin Wasilewski. Kilka piosenek skomponowała sama Aga. W nowym repertuarze, oprócz
utworów autorskich, pojawiają się interpretacje
utworów Paula Simona czy Stevie’go Wondera.
Patronat honorowy nad imprezą objęli minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz prezydent m. st. Warszawy.
Mirosław Miroński
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! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

ANGIELSKI, 601 333 707
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327

LOKAL użytkowy 55 m2 + 45
m2 magazyn z witryną przy
głównej ulicy, Ursynów-Kabaty,
wynajmę tanio, 572 441 190
NOWY DOM w Polanicy Zdroju
200/614 m2 w pełni wyposażony są wszystkie media - sprzedam za
700 tys. zł lub zamienię na
mieszkanie w Warszawie w
nowym budownictwie.
Tel. 501 648 930
WYNAJMĘ pokój 11 m2,
umeblowny, Stegny, 506 68 75 94
WYNAJMĘ pomieszczenie w
zakładzie fryzjerskim
manicurzystce, pedicurzystce,
kosmetyczce, Natolin - od zaraz tel. 22 649 18 19

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
do wynajęcia
! Starówka, 96 m2, 2 poziomy,
po podłodze 250 m, 7000 zł do
neg., 601 720 840
kupno
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
sprzedaż
! 88 m2 Praga Płd., 3 pok.
nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe, 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Sadyba, apartament 3 pok.,
90 m2, wysoki standard, 2014 r.,
990 tys. zł do neg., 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

Domy:
! Dom 240 m2, Józefosław,
dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł,
601 720 840
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2
c. tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Kamienica, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica
c. 1 milion 490 tys. zł.,
601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów Górny, segment
250 m2, blisko metra, tylko 1
mln.520 tys. zł, 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,,
! Pruszków, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, 280 m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł,
601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Ustanów,
! Zalesie-U
wolnostojący 80/1000 m2, do
wejścia, tylko 520 tys. zł,
601 720 840
Działki:
! Działka Mszczonów 4700 m2,
okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko
1 mln. zł., 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, tuż przy
Wiertniczej, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 56 m2 pokoje, 2.300
(garaż) zł/m-c, 601 720 840

Lokale handlowe :
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
wynajęta gastronomia, okolice
Nowego Światu, 601 720 840
! Lokal handlowy 129 m2, z
wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 800 tys. zł do
neg., 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Restauracja 130 m2,
Centrum, do wynajęcia, działajaca
od wielu lat, pełne wyposażenie,
wieloletni klienci, 15 000 zł/m-c,
601 720 840
Kabaty, 128 m2 lokal
! Ursynów-K
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych i
czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
DO SPRZĄTANIA bloków i
terenów, 510 056 006
FIRMA zatrudni emerytów rencistów do dozoru biurowca
(Ursynów). Umowa zlecenie,
wymiar czasu pracy 24/48 h, 1500
zł netto. Telefon 602 33 69 55
w godz. 8-17
KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
POTRZEBNA manicurzystka,
pedicurzystka od zaraz, UrsynówNatolin, 22 649 18 19
PRZEDSZKOLE 394 zatrudni
asystenta dziecka
niepełnosprawnego na cały etat.
Telefon: 22 641 52 16
PRZEDSZKOLE nr 52 przy ul.
Koncertowej 8 zatrudni od zaraz
Panią na stanowisku pomocy
kuchennej. Zgłoszenia osobiste
przyjmujemy w dni robocze od
godziny 15:00”
SZKOŁA PODSTAWOWA im.
Polskich Olimpijczyków w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni na stanowisko: pomoc
kuchenna (pełen etat, na
zastępstwo), nauczyciel
matematyki (pełen etat),
nauczyciel wychowawca świetlicy
(pełen etat), nauczyciel j.
angielskiego (pełen etat),
psycholog szkolny (pełen etat). CV
proszę przesyłać na adres e-mail:
praca@spwmy.edu.pl, tel.
kontaktowy: 22 462 85 20
SZKOŁA zatrudni sprzątaczkę,
22 649 94 85; 22 648 59 14
ZATRUDNIĘ Panią do pracy
jako pomoc w kuchni w
niepublicznym przedszkolu na
Ursynowie. Oferujemy umowę o
pracę na pełny etat i atrakcyjne
wynagrodzenie. Tel. 601 778 504
Przedszkole nr 52 przy ul.
Koncertowej 8 zatrudni od zaraz
Panią na stanowisku pomocy
kuchennej.Zgłoszenia osobiste
przyjmujemy w dni robocze od
godziny 15:00”

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BUDOWA domów, elewacje,
694 401 711
CYKLINOWANIE, 696 269 184
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
SCHODY, 787 726 963
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TELEWIZORY, 501 829 771
TYNKIi, wylewki, piana pur,
668 327 588

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, gładź,
696 269 184
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MOSKITIERY, 602 380 218

USŁUGI tapicerskie,
501 283 986
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
MASAŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
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150 gramów marihuany
w akademiku
Kryminalni zatrzymali 26-latka podejrzanego o posiadanie i
udzielanie substancji psychoaktywnej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mężczyzna zaprzeczał, jakoby miał handlować narkotykami, a odpowiedzialność zrzucał na swoich kolegów. Funkcjonariusze znaleźli w jego mieszkaniu akcesoria
mogące świadczyć o przestępczej działalności oraz zatrzymali dwóch wspólników, którzy z
kolei jako dostawcę wskazywali pierwszego zatrzymanego.
Policjanci z zespołu do walki z
przestępczości narkotykową podejrzewali, że 26-letni obywatel
Turcji studiujący na jednej z wyższych uczelni mógł zajmować
się dystrybucją środków psychoaktywnych. Po uzyskaniu informacji funkcjonariusze zapukali
do drzwi mieszkania wynajmowanego przez obserwowanego

li się, że narkotyki nabywali od
pierwszego zatrzymanego i
sprzedawali je, ponieważ potrzebowali pieniądze na czesne.
Na wniosek policjantów i
prokuratora mokotowski sąd
zastosował wobec nich środki
zapobiegawcze w postaci trzymiesięcznych aresztów. Teraz
każdy z podejrzanych może zostać skazany nawet na 10 lat
więzienia.

Narkotyki w piwnicy
Mokotowscy policjanci zatrzymali 23-latka podejrzanego
o posiadanie znacznych ilości
substancji psychoaktywnych.
Funkcjonariusze podejrzewali,
że może on w dalszym ciągu zajmować się dystrybucją narkotyków, gdyż miesiąc wcześniej
zatrzymali go i zabezpieczyli
przy nim 400 tabletek ekstasy.
Teraz mężczyzna przechowywał w komórce lokatorskiej w
swoim bloku mieszkalnym 40
gramów amfetaminy i 10 gramów marihuany.
Policjanci z mokotowskiego
zespołu do zwalczania przestępczości narkotykowej ustalili, że zatrzymywany przez nich
w połowie lipca 23-latek może
trudnić się dystrybucją środków psychoaktywnych. W
związku z powyższym postanowili złożyć mu wizytę.
Mężczyzna na widok policjantów zachowywał się bardzo

Około godziny 17 policjanci
zostali poinformowani, że na parapecie mieszkania na 7 piętrze
jednego z bloków mieszkalnych
na Mokotowie stoi dziecko. Zdarzenie zarejestrowała kobieta jadąca autobusem komunikacji
miejskiej, która powiadomiła
służby. Kilka minut później na
miejsce dotarli policjanci, ratownicy medyczni i strażacy pożarni. Jak ustalili mundurowi, 3letni chłopiec mógł stać na parapecie przez kilka minut. Wszedł
do mieszkania dopiero kiedy
pod budynek podjeżdżały wozy
strażackie. Kiedy policjanci zapukali do drzwi okazało się, że 3-latek wraz ze swoim starszym bratem byli pod opieką ojca. Przerażany całą sytuacją mężczyzna
tłumaczył się, że żona jest w pracy, a dzieci były pod jego opieką.
Po obiedzie wszyscy oglądali telewizje i on musiał się zdrzemnąć, wtedy starszy chłopiec wyszedł na parapet przez okno. Badania alkotestem wykazało, że
ojciec miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kilka minut później na miejsce
przyjechała matka chłopców,
która przejęła opiekę nad małoletnimi. Kobieta powiedziała, że
nigdy dotąd nie zdarzyła się podobna sytuacja. 38-latek trafił
do policyjnego aresztu.
Zebrany w trakcie czynności
materiał dowodowy wskazywał, że zachowanie mężczyzny
nosiło znamiona przestępstwa
narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Usłyszał on zarzuty, za które sąd
może go skazać nawet na 5 lat
więzienia. Na wniosek funkcjonariuszy prokuratura zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Michał Rezulski
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

mężczyznę. Wewnątrz słychać
było odgłosy lokatorów, ale nikt
nie otwierał drzwi. Wobec czego
mając uzasadnione podejrzenie,
że osoby tam przebywające mogą posiadać środki zabronione
prawem, funkcjonariusze weszli
do mieszkania przez drzwi balkonowe.
Kryminalni wylegitymowali
się i przedstawili powód swojej
wizyty. W mieszkaniu mężczyzny znaleźli woreczki strunowe oraz wagę aptekarską. W jego zabezpieczonym smartfonie
ujawnione zostały zdjęcia marihuany w zawiniątkach oraz korespondencja, z której wynikało, że może ją sprzedawać. 23letni student zaprzeczał, jakby
miał się zajmować udostępnianiem narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Tłumaczył się policjantom, że
marihuanę kupował od znanych mu kolegów również obywatelstwa tureckiego, ale nigdy
jej nie sprzedawał. Mężczyzna
został zatrzymany.
W toku dalszych czynności
kryminalni zatrzymali 37-latka
oraz 29-latka, którzy mieli zaopatrywać kolegę w nielegalny
susz. W ich pokoju, wynajmowanym w jednych z akademików, funkcjonariusze znaleźli
ponad 150 gramów substancji
psychoaktywnej. Narkotyki zostały zabezpieczone, natomiast
obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Obaj tłumaczy-

nerwowo. Kategorycznie zaprzeczał, że posiada narkotyki,
jednak szybko się okazało, że
to nieprawda. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli klucze do komórki
lokatorskiej. Tam ujawnili słoik
z nielegalnym suszem oraz zawiniątko ze zbryloną amfetaminą. Łącznie około 50 gramów. Mężczyzna przyznał się,
że narkotyki należą do niego.
Powiedział jednocześnie, że dokonywał ich zakupu w celach
handlowych. Narkotyki sprzedawał przekazując informację
tak zwaną „poczta pantoflową”.
Zatrzymany został przewieziony do policyjnego aresztu.
Po zebraniu materiału dowodowego usłyszał zarzuty posiadania znaczniej ilość narkotyków
oraz udzielania ich w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na
wniosek policjantów oraz prokuratury mężczyzna został
aresztowany na 3 miesiące. O
jego dalszym losie zadecyduje
sąd, który może go skazać nawet na 10 lat więzienia.

Dziecko na parapecie
Policjanci wyjaśniają, w jaki
sposób 3-letni chłopiec będący ze
swoim 5-letnim bratem pod opieką ojca, znalazł się na parapecie
okna na 7 piętrze. Widok dziecka
stojącego w oknie przeraził kobietę jadącą autobusem komunikacji miejskiej, która bez chwili
zastanowienia wezwała służby.

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Chciała zrobić zakupy
za darmo
Policjanci zatrzymali 34-latkę podejrzaną o kradzież odzieży wartej około 3000 zł. Kobieta kilkakrotnie brała z półek różne elementy garderoby i znikała na kilka minut w przymierzalni. Po ostatnim kursie chciała opuścić butik z pełną torbą
kradzionych rzeczy.
Jak ustalili policjanci około
godziny 13:00 mieszkanka
Warszawy postanowiła odwiedzić jeden ze sklepów z markową odzieżą znajdujący się w galerii handlowej. 34-latka na zakupach jako obiekty będące w
jej zainteresowaniu wybrała sobie bluzkę wartą 1000 zł,
spodnie za 500 zł oraz kilka tańszych rzeczy w postaci t-shirtów, spódnicy i spodni.
Do regałów podchodziła kilka razy. Zabierała rzeczy, chowała się w przymierzalni tam
zrywała klipsy zabezpieczające ręką i upychała ubrania w
torbie. Jej zachowanie od początku obserwował pracownik
sklepu, który zauważył, że kobieta wchodziła do butiku z
pustą torbą, ale zamierzała
wyjść z pełną. Mężczyzna udaremnił jej opuszczenie sklepu i
poprosił o pokazanie zawartości bagażu. Wewnątrz znajdowały się elementy garderoby.
Kilka minut później na miejscu pojawili się policjanci, którzy zatrzymali podejrzaną i
umieścili ją w policyjnym
areszcie.
Następnego dnia usłyszała
zarzuty kradzieży, do której się
przyznała. Teraz o jej dalszym
losie zdecyduje sąd, który może ją skazać na 5 lat więzienia.

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Dom Sztuki SMB „Jary”, ul. Wiolinowa 14

Lesznowola

Piątek, 23 sierpnia, 11.00-1
14.00: W Domu Sztuki odbędą się
bezpłatne warsztaty dla seniorów „Po co mi smartfon?”, zorganizowane przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, współfinansowane przez m.st. Warszawa. Nauka od podstaw: uruchomienia, telefonowania, robienia zdjęć. Posiadacze smartfonów
proszeni są o zabranie ich ze sobą na warsztaty.
Modelarnia Lotnicza SMB „Jary” (ul. Służby Polsce 1, tel. 22
643 12 82) zaprasza do 30 sierpnia, od poniedziałku do piątku
w godzinach 15.00-21.00, na bezpłatną „Naukę Majsterkowania
i Modelarstwa Lotniczego dla Każdego”. Zajęcia poprowadzi
instruktor dyplomowany Rafał Rajewski.

Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

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