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NIK mu nie zrobi nic...
ku, co oznaczało kierowanie się do
najdłużej czynnej knajpy nocnej w
rejonie Królewskiego Szlaku.
wczesny Ściek przyciągał
złotą młodzież, znanych
artystów i dziennikarzy
oraz literackie autorytety. Dziś
można już tylko mówić w Warszawie o ścieku sensu stricto, bo gówniane nieczystości znalazły na powrót drogę do Wisły i z wielkim
trudem się je powstrzymuje. Nie
wiem akurat, czy mój rocznik absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego też można zaliczyć do ścieków, ale nie ulega wątpliwości, że nasz niedawny
zjazd koleżeński zmusił do mimowolnej refleksji: czy to my niedzisiejsi, czy raczej podejście do prawa
jakoś się radykalnie zmieniło?
łezką w oku wspominaliśmy
naszych profesorów – jeszcze przedwojennego chowu,
łaziliśmy po Auditorium Maximum, zaglądaliśmy w stare kąty
BUW-u i do wydziałowych pokoi,
gdzie człowiek z duszą na ramieniu
stawał do egzaminu przed profesorami Jerzym Sawickim, Juliuszem
Bardachem, Jerzym Jodłowskim,
Stanisławem Ehrlichem, Zbigniewem Resichem, Witoldem Czachórskim, Henrykiem Kupiszewskim, Cezarym Berezowskim, Wojciechem Góralczykiem... Co tu
zresztą wspominać dawnych nauczycieli prawa, skoro w samym
naszym roczniku pojawili się koledzy z tytułami profesorskimi: Hubert Izdebski, Ludwik Florek.
naszej bandy jest znany sędzia, a jednocześnie znakomity pianista jazzowy, wielki popularyzator jazzu i publicysta
Krzysztof Karpiński, jak również
jego kolega z akademika z Jelonkach – Jerzy Stępień, nie tak dawno prezes Trybunału Konstytucyj-
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ardzo pięknie brzmią – do
dziś – słowa Pieśni o Generale Śmigłym-Rydzu:

„On nas wywiedzie
Cało z każdej zawieruchy
Sam Komendant
Sam Komendant nam go dał...
...Nikt nam nie ruszy nic
Nikt nam nie zrobi nic
Bo z nami Śmigły, Śmigły,
Śmigły-Rydz...”

P

ieśń to nie tylko piękna, lecz
jednocześnie prorocza, chociaż na owo „nicniezrobienie” trzeba było ładny kawał czasu poczekać, a źli ludzie jednak coś
niedobrego w międzyczasie zrobili. Obecnie Komendant znowu nam
daje ludzi dobrych, godnych zaufania, na których możemy w pełni polegać, więc dawną pieśń wypada powtórzyć, choć może z lekkimi zmianami: „NIK mu nie ruszy
nic, NIK mu nie zrobi nic – i tak
dalej.
ak to już bywa z tekstami
pieśni, że nie do końca wiadomo, co poeta, czyli autor
słów miał naprawdę na myśli. A
identycznie brzmiące słowa mogą
mieć w określonym kontekście diametralnie różne znaczenie. Ktoś
teraz powie na przykład: to już poszło do ścieku, podczas gdy dawniej
w Warszawie padało nocą pytanie: No to co, już idziemy do Ście-
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nego, grywający dla rozrywki na
saksofonie.
o rzecz sympatyczna, gdy
stara wiara trzyma się razem, o co coraz trudniej w
dzisiejszych czasach coraz głębszych politycznych podziałów. Kiedyś słynny Ściek łączył warszawskie młode pokolenie nocnych balowiczów. Teraz, gdy tak wiele się w
krajobrazie miasta pozmieniało,
trudno o podobny lokal, chociaż
atrakcyjnych miejsc w stolicy niewątpliwie przybyło. Szkoda tylko,
że bynajmniej nie przybytek rozrywki kojarzy się obecnie ze ściekiem, tylko takie urządzenie sensu
stricto. Na dodatek mamy dwie
skrajnie różne interpretacje awarii
dwu kolektorów ściekowych, dochodzących do oczyszczalni Czaj-
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Głosuj na zdrowie!

FOTO: KONRAD WIŚLICZ-WĘGOROWSKI

Na tegorocznych listach do Sejmu znajdziemy nie tylko zawodowych polityków,
ale też… pracowników ochrony zdrowia!
Na 13. Miejscu, z listy SLD, kandyduje
Joanna Wicha, pielęgniarka z ochockiego szpitala.
– Pracuję w ochronie zdrowia od trzydziestu lat.
Dość się napatrzyłam. Cztery lata temu zadałam
sobie pytanie – po co dłużej czekać aż ktoś w końcu zrobi porządek?
Mam kompetencje, doświadczenie i taką samą
parę rąk do pracy jak ci, którzy od lat siedzą w parlamencie. Czas na mnie. Rozmawiam z ludźmi,
wiem, że starsze osoby potrzebują wsparcia na
co dzień – chociażby w obowiązkach domowych.
Tu jest potrzebna zmiana systemowa. Proponuję
publiczne Centra Wsparcia Samodzielności, gdzie
najstarsi mieszkańcy będą mogli zwrócić się o
asystenta do pomocy w codziennych obowiąz-

snej tandety budowlanej. A przecież bodaj w tym samym gmachu
koncentrujący światło słoneczne
daszek nad wejściem powodował
uszkodzenia nadwozi zaparkowanych w pobliżu aut. Jak na ironię,
nie przypominam sobie, żeby podobne nieszczęścia wiązały się z
konstrukcją będącego „darem Stalina” Pałacu Kultury i Nauki, chociaż wznoszono ten budynek w szalonym pośpiechu.
rzez analogię mogę również
porównać niewątpliwie tandetne budynki mieszkalne z
wielkiej płyty postawione na Ursynowie. Jakoś po dociepleniach i
innych modernizacjach trzymają
się całkiem nieźle mimo upływu
lat, podczas gdy w niektórych
apartamentowcach, zbudowanych
całkiem niedawno na Kabatach,
trzeba było – jak słyszę – wymienić
już wszystkie okna...
agęszczanie warszawskiego
krajobrazu plombami, wstawianymi gdzie się tylko da,
utrudnia przepływ powietrza, zabiera mieszkańcom starszych budynków światło, no i – co tu dużo
mówić – rodzi bałagan przestrzenny. Dlatego jeśli ktoś będzie chciał
na przykład wysadzić w powietrze
niszczący estetykę północnej pierzei pl. Piłsudskiego szklarniowiec
Metropolitan, to ja nie będę z tego
powodu ronić łez. Bo może dopiero
taka akcja pozwoli na przywrócenie widoku zasłanianej przez tego
biurowego przybłędę – tylnej ściany Teatru Wielkiego. A sir Norman
Foster, który ów architektoniczny
skandal zaprojektował, niech sobie stawia w Londynie takie paskudztwa, pasujące do zabytkowej
zabudowy jak wół do karety.
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

kach domowych, zrobią podstawowe badania medyczne jak np. pomiar ciśnienia, ale przede wszystkim – będą mogli budować relacje towarzyskie i
sąsiedzkie – mówi kandydatka.
– Dzisiaj osoby powyżej 65. roku życia stanowią 19% populacji, za 40 lat w wieku emerytalnym będzie jedna trzecia społeczeństwa. Z ulepszaniem infrastruktury dedykowanej osobom
starszym nie można zwlekać. Kolejnym dużym
problemem jest depresja, która dosięga 25%
wśród osób powyżej 65. roku życia! To zatrważające dane – tłumaczy Wicha. – Dlatego wśród
moich postulatów wymieniam także profilaktykę zdrowia psychicznego i ułatwienie dostępu
do psychologa dla najstarszych mieszkańców. To
wiele zmieni. Osoby starsze często nie wiedzą
nawet, że mogą udać się po pomoc, że to, co przeżywają, to nie zwykły smutek, ale choroba. Taka,
która wymaga leczenia. Prosty przykład – objawem mogą być chociażby problemy ze snem.
Co jeszcze wymaga zmian? – Bardzo potrzebujemy przywrócenia i wzmocnienia instytucji pielęgniarki środowiskowej. Osoby starsze mówią,
że nie chcą być ciężarem dla rodziny, chcą być samodzielne. I państwo powinno dać im odpowiednie narzędzia. Czasem najbardziej potrzebna jest pomoc doraźna, a nie stała opieka, której
nie może zapewnić rodzina, bo, na przykład,
jest daleko. Instytucja pielęgniarki środowiskowej po części rozwiąże ten problem – deklaruje
kandydatka SLD.
– Brakuje w naszym społeczeństwie przekonania, że starość może być pięknym czasem. Ludzie boją się samego słowa, kojarzy im się z niską
emeryturą, kolejkami do lekarzy, a bardzo często
z samotnością. I do tego – niestety – po części
doprowadzili politycy, nie dostrzegając podstawowych problemów i nie proponując zmian, które
będą miały wpływ na codzienne życie dużej części społeczeństwa. Problemy mogą wydawać się
małe, ale tak naprawdę wystarczy znaleźć na nie
sensowne, systemowe rozwiązanie – podsumowuje kandydatka.
W programie SLD znajduje się także propozycja leków na receptę za 5 złotych, przeznaczenia
6,8% PKB na ochronę zdrowia oraz minimalnej
emerytury w wysokości 1600 złotych.
Joanna Wicha
Materiał wyborczy
K W S O J U S Z L E W I C Y D E M O K R AT YC Z N E J

ka. Wedle jednej interpretacji,
spływ nieczystości prosto do Wisły
spowodował katastrofę ekologiczną, wedle drugiej, tak naprawdę
nic się strasznego nie stało, bo kranówkę nadal można pić, a ścieki
jakby popłynęły swoim nurtem z
lat poprzednich, gdy żadnej oczyszczalni po drodze nie było.
ą krytycy obecnej władzy państwowej uważający, że najgorszy ściek to dzisiejsi nominaci,
obejmujący ważne stanowiska i
kompromitujący się tak – jak chociażby były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski,
który poinformował dziennikarzy
o swoich rozmowach z przedstawicielami nieistniejącego państwa San
Escobar. Ale czy rzeczywiście tylko
nasza najświeższa władza i dominu-
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jąca w kraju partia potrafi się kompromitować? Był kiedyś minister
kultury, który chciał bodaj telefonować do bardzo znanego, ale już nieżyjącego artysty. W każdym stadzie
trafi się czarna owca.
a akurat mam od lat pretensje do kolejnych ekip rządzących Warszawą, jeśli chodzi o
infrastrukturę sportu wyczynowego, który w mieście najzwyczajniej
zabito. Najczęściej deskami – jak
stadion Gwardii przy Racławickiej.
Nie podoba mi się również przesadna amerykanizacja śródmiejskiej architektury. Ostatnio z 20.
piętra jednego z drapaczy chmur w
centrum, hotelu Intercontinental,
odpadła szklana płyta elewacyjna
i cud boski, że nikogo nie zabiła. Takie to mamy świadectwo współcze-
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Nowe plany stołecznego samorządowca Jarosława Szostakowskigo

Z Rady Warszawy do Sejmu
Rozmawiamy z Jarosławem Szostakowskim, szefem
klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy, wieloletnim radnym miasta i nauczycielem akademickim.
Mieszka Pan na Ochocie ale
jest radnym miasta z Mokotowa. Z Mokotowa na Ursynów
już tylko kroczek, zatem porozmawiajmy o tych dzielnicach…
JAROSŁAW SZOSTAKOWSKI: Bardzo proszę. Mieszkańcy Mokotowa obdarzyli mnie w
ostatnich wyborach poparciem
wyrażonym w blisko 18 tysiącach głosów. W przedostatnich
uzyskałem blisko 10 tys. głosów.
Mam nadzieję, że nie zawiodłem
wyborców.
Dwadzieścia lat pracy w stołecznym samorządzie to niezły
staż. Dlaczego zatem chce pan
uciec do Sejmu?
Absolutnie nie traktuję tego
w kategoriach ucieczki… Wręcz
odwrotnie, jako maratończyk jestem raczej długodystansowcem. A przebiegłem już 87 maratonów.
Niektórzy Pana zwolennicy –
i wśród wyborców, i wśród stołecznych urzędników – mogą to
jednak odebrać jako ucieczkę…
To, że nie będę szefem klubu
radnych w Radzie Warszawy, że
nie będę członkiem komisji ani
rady pożytku publicznego – jeśli
rzeczywiście zostałbym posłem
– nie oznacza, że samorząd i lokalne sprawy Warszawy przestana mnie nagle interesować.
Jeśli zostałbym posłem, zapewniam, że będę miał baczne oko

na to, co się w warszawskiej lokalnej polityce dzieje. A teraz
chyba sytuacja w kraju i ja sam
dojrzeliśmy do tego, że trzeba
walczyć o demokrację i dobre
rządy w Polsce. Po prostu przyszedł czas na kolejny etap działalności politycznej. Co nie znaczy absolutnie, że mi się Warszawa znudziła! Wielokrotnie
w ostatnich kilku latach dostrzegałem potrzebę wyjścia na ulicę,
by bronić naszego systemu
prawnego, przestrzegania Konstytucji RP i praw człowieka,
więc kierunek: parlament wyszedł jakoś naturalnie. W Sejmie jest mnóstwo spraw do załatwienia istotnych dla samorządu, także warszawskiego.
Choćby kwestie reprywatyzacji
czy finansów, m. in. na edukację. Poza tym, nie ma ludzi niezastąpionych. Może czas przekazać pałeczkę lidera klubu komu
innemu.
Skoro jesteśmy przy finansach, wróćmy na lokalne podwórko. Niestety, coraz częściej
słyszymy z ust warszawskich
urzędników, że miasto czeka
kryzys finansowy. Na co może
zabraknąć pieniędzy?
Według wyliczeń skarbnika
miasta, na zmianach w podatkach oraz przerzuceniu przez
rząd na samorządy obowiązku
sfinansowania skutków reformy
edukacji budżet miasta w przy-

szłym roku straci co najmniej miliard złotych. To, że w budżecie
miasta może nie wystarczyć pieniędzy na inwestycje, dla warszawiaków, przyzwyczajonych
przez lata do systematycznego
rozwoju, może wydawać się abstrakcją. Ale to jest realne zagrożenie. Samorząd oczywiście będzie musiał znaleźć pieniądze
na to, by zapewnić bieżące funkcjonowanie żłobków, przedszkoli, szkół, ale już nad budową nowych dróg będzie dyskusja. Z remontów nawierzchni też, niestety, można zrezygnować i próbować przeczekać. Ale te drogi w
końcu zaczną się sypać… Więc
przed samorządem bardzo, bardzo trudne decyzje.

na stolice europejskiego państwa problem...

Czy wie Pan że na Zielonym
Ursynowie są domy bez kanalizacji. Na ul. Jaskółczą czy część
Puchalskiej nie jest nawet doprowadzona miejska woda...
Zdaję sobie sprawę. Interesowałem się tą kwestią. MPWiK
ma inwestycje w tym miejscu
w planach. Ale wiem, że właściciele posesji wciąż czekają.
Obiecuję, że jeszcze jako radny
sprawdzę jakie są tam terminy
i kiedy realnie ten rejon domków jednorodzinnych doczeka
się kanalizacji. Zgadzam się, że
jest to absolutny priorytet. Bo
jeśli Warszawa jest skanalizowana w 98 procentach to te 2
Dla mieszkańców Ursynowa procent, m. in. na Ursynowie,
i Mokotowa jedną z istotniej- kładzie się cieniem na działaszych inwestycji jest Szpital Po- niach urzędów.
łudniowy. Kiedy wreszcie będzie
funkcjonował?
Czy coś się zmieniło na MoBudowa Szpitala Południo- kotowie i Ursynowie dzięki pawego jest naprawdę na ukoń- nu?
czeniu. Inwestycja nie została
Nie tylko w tych dzielnicach,
ukończona w terminie, jest ma- ale i w całym mieście się zmieniły poślizg, ale mam nadzieję że ło. Nie ukrywam, że czasami
do maja 2020 roku to się uda. trzeba było w ratuszu trochę poZdaję sobie sprawę, jak ważna walczyć. Gdyby nie m. in. mojest to inwestycja dla mieszkań- je zabiegi, to nie byłoby tak
ców Ursynowa, Mokotowa i Wi- szybko systemu miejskiego rolanowa. Pierwsi pacjenci ma- weru czy dofinansowania do in
ją się tu pojawić właśnie w przy- vitro. Zabiegałem też dość intenszłym roku. Pod warunkiem, że sywnie o remont ul. Bartyckiej,
uda się podpisać kontrakty z kibicowałem powstawaniu cenNFZ, co niestety stoi na razie trum kultury przy al. KEN. Na
pod znakiem zapytania. Ale to wniosek mieszkańców, którzy
już jest kwestia niezależna od się do mnie zgłaszali, napisałem
radnych. Ursynów ma nieroz- sporo interpelacji w drobnych
wiązany bardzo wstydliwy jak lub indywidualnych sprawach.

Co Pan uważa za swój sukces
jako radny miasta?
Fakt, że mogłem uczestniczyć aktywnie w procesie zmieniania Warszawy na miasto lepsze, piękniejsze, bardziej przyjazne mieszkańcom. Kiedy się
jest przewodniczącym kolegialnego ciała, to te sukcesy stają
się zbiorowe. Z dumą mogę powiedzieć, że Warszawa sprzed
20 lat i Warszawa dzisiejsza to
jakby dwa zupełnie inne miasta. Sprawiły to w dużej mierze inwestycje finansowane z
Unii Europejskiej. Mamy II linię metra, nowoczesne węzły

komunikacyjne, parkingi przesiadkowe, ścieżki rowerowe,
nowe żłobki i przedszkola, boiska przy szkołach, przepiękne
place zabaw, siłownię plenerowe... Można tak wyliczać w nieskończoność. Nie będę tego robił. Chcę tylko pokazać, że my
się bardzo szybko do tych dobrych rzeczy przyzwyczajamy i
na co dzień nie dostrzegamy,
jak wiele zmian nastąpiło. A to
wszystko dokonało się, gdy kierowałem największym klubem
w Radzie Warszawy, a prezydentem była Hanna Gronkiewicz-Waltz.
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Drugie urodziny MAL przy ul. Kłobuckiej

26 września (czwartek) o
godz. 17.00 w budynku
przy ul. Kłobuckiej 14 odbędzie się niezwykła uroczystość – II urodziny
MAL, czyli Miejsca Aktywności Lokalnej.

Przez dwa lata tysiące osób
przekroczyło skromne progi MAL-u, setki z nich zaangażowało
się w liczne wydarzenia i przedsięwzięcia, wyłoniło się grono liderów, którzy przy wsparciu pracowników Urzędu Dzielnicy Ur-

synów oraz pracowników i wolontariuszy MAL-u zorganizowali wiele wydarzeń dla lokalnej
społeczności. 24 miesiące w
MAL to tysiące godzin wspólnych rozmów i spotkań, setki godzin warsztatów, zajęć, liczne

imprezy oraz wydarzenia edukacyjne i kulturalne.
Co będzie się działo w czwartek? Nie zabraknie oczywiście
urodzinowego tortu, a dla tych
dojrzalszych uczestników wydarzenia dostępna będzie także kawa - to z okazji międzynarodowego dnia kawy.
W ramach wydarzenia zaplanowano krótki popis umiejętności plastycznych, aktorskich i muzycznych Zespołu Terapeutów
oraz niepełnosprawnych przyjaciół z Domu Pomocy Społecznej
w Czubinie.
Zabawę poprowadzi dj Andrew - rezydent wielu warszawskich klubów, prawdziwa encyklopedia muzyczna, miłośnik
muzyki lat 70. i 80. Na rynku
muzycznym funkcjonuje od prawie 10 lat. Przygotowano też
atrakcje dla najmłodszych, takie
jak dmuchaniec, fotobudka, bar
donatowy oraz wata cukrowa.
Nie zabraknie niespodzianki - z
okazji ogólnopolskiego dnia głośnego czytania dzieciom, poczyta im ktoś wyjątkowy.

Boiska dla mieszkańców
Dzielnica Ursynów ponownie umożliwia swoim mieszkańcom dostęp do wybranych szkolnych boisk sportowych. W sumie mieszkańcy mogą korzystać nieodpłatnie z 20 boisk. W poprzednich latach
cieszyły się one dużym zainteresowaniem i popularnością. Lista boisk jest dostępna na www.ursynow.pl
Oprócz wspomnianych boisk do dyspozycji jest również 6 dzielnicowych, ogólnodostępnych obiektów, z których korzystać można od rana do późnego wieczora: w Parku im. Jana Pawła II, w Parku Lasek Brzozowy, przy ul. Dembowskiego (obok SP nr 322,
przy ul. Dembowskiego), przy ul. Puszczyka (obok bloku z nr
9), nad Jeziorem Zgorzała przy ul. Kórnickiej, „Orlik” przy ul. Przy
Bażantarni 3.

Nowoczesna toaleta w Parku Kultury w Powsinie
Krew dla potrzebujących
W dniu 28 września (sobota) w godz. 9.00 – 14.00 będzie miała miejsce kolejna akcja poboru krwi pn. „Twoja decyzja, czyjeś życie”. Krwiobus będzie czekał na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy
Ursynów. Akcję organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi
„Krewki Ursynów” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów. W tym
W Parku Kultury w Powsinie można już korzystać z nowoczeW projekcie wskazano, że ustawienie toalety w miejscu licznie od- roku będzie można oddawać krew jeszcze w dwóch terminach: 26
snej toalety publicznej, która jest realizacją projektu z Budżetu Oby- wiedzanym przez mieszkańców Warszawy, pozwoli na ogranicze- października oraz 30 listopada. Podczas zbiórki krwi odbędzie się
watelskiego na Ursynowie. Na zewnątrz zamontowano poidełko nie zaśmiecania okolicznego terenu rekreacyjnego, licznie odwie- również rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy współpraoraz stojaki na rowery. Projekt poparło 1433 mieszkańców.
dzanego przez rodziny z dziećmi, młodzież oraz osoby starsze.
cy z Fundacją DKMS Polska.
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Gdzie kucharek sześć, tam jest co jeść

Przysmaki polskiej kuchni przy al. KEN 49
Ursynowianie już od lat doceniają znakomitą kuchnię serwowaną przez popularną restaurację Kucharek Sześć mieszczącą się przy ul. Dereniowej 6. Czy
nowo otwarty, bliźniaczy lokal
przy al. KEN 49 jest w stanie powtórzyć ten sukces?
Bar „Kucharek Sześć” przy ul. Dereniowej 6 był w zasadzie pierwszym tego typu miejscem na kulinarnej mapie
Ursynowa. Hasłem przewodnim restauracji jest: „Gdzie kucharek sześć, tam
jest co zjeść” i w tym konkretnym przypadku naprawdę nie można się z takim stwierdzeniem nie zgodzić. „Kucharek Sześć” oferuje tradycyjną polską domową kuchnię, koniecznie należy jednak zaznaczyć, że dania przygotowywane są bez dodawania żadnych
ulepszaczy i innych tego typu udziwnień. W menu znajdziemy między innymi gołąbki, schabowego, golonkę, żurek, barszcz i flaki, ale też i coś na słodko na przykład pyszne naleśniki czy leniwe, a wszystko w atrakcyjnych cenach. W dodatku, żeby było jeszcze bardziej klimatycznie,lokal usytuowany

jest na tyłach pawilonu niemal jak z
epoki Gierka przy ul. Dereniowej 6.
Nowa restauracja, znajdująca się w
bloku przy al. KEN 49, tuż obok budowy Południowej Obwodnicy Warszawy
u zbiegu ulicy Płaskowickiej i al. KEN,
podobnie zresztą jak i ta starsza, przyciąga gości swoim wyglądem. Stoliki są
czyściutkie i schludne, obsługa miła, a
ceny przystępne. U Kucharek zdecydowanie panuje porządek. Przestronna
sala z wygodnymi stolikami i siedzeniami, długa lada kuchenna z szybą, za
którą widzimy jak kucharze uwijają się,
by jak najszybciej przygotować zamówione potrawy. To duża odwaga pokazać kuchnię od podszewki, mało restauracji się na to decyduje. Jak widać
kucharki nie mają po prostu nic do ukrycia, kuchnia jest czysta, cały proces przygotowania dań widać jak na talerzu.
Dania, które możemy zamówić, są
wyświetlane na dużych elektronicznych
ekranach nad kuchnią. Świetną sprawą
są też automaty do błyskawicznego zamawiania potraw, podobne do tych występujących w jednej z popularnych sieci fastfoodowych. To znacznie przyspiesza zamówienie i zapłatę, zwłaszcza jeśli w kolejce do kasy czeka kilka osób. Po
zamówieniu wystarczy już tylko podejść
do lady, by odebrać gotowy posiłek.
Restauracja Kucharek Sześć przy al.
KEN 49 jest miejscem nowym, a już bardzo popularnym. W porze lunchu trudno znaleźć tu wolny stolik, na szczęście
lokal jest duży, miejsca raczej nie zbraknie. Ciekawe jest też to, że bar skupia
wokół siebie ludzi z kompletnie odmiennych grup społecznych. Są ludzie starsi, są bardzo młodzi. Z jednej strony
grupa z tabletami, a z drugiej grupa z
siatkami zakupowymi. Co chwila wbiega też sporo osób i zabiera obiad na wynos i to nie tylko młodzi ludzie, ale również starsi. Odniosłem również wrażenie, że przewinęło się też kilka gospodyń domowych, którym tego dnia po
prostu nie chciało się gotować.
Nowy lokal przy al. KEN 49 jest jednak
nie tylko nowocześniejszą kopią restauracji z ul. Dereniowej. Do bogatego menu obiadowego z pierwszego lokalu dołożono bowiem poszerzoną ofertę śniadaniową. Wybór nie jest ograniczony do

tradycyjnej jajecznicy, omletu, czy parówek. Oferta jest bardzo szeroka i z całą pewnością każdy znajdzie tu coś dla
siebie. Mamy do wyboru śniadania klasyczne, czyli między innymi jajecznicę z
zestawem wędlin, serem, mini sałatką
oraz pieczywem albo tradycyjne jaja na
twardo z majonezem i szczypiorkiem.
Dla zwolenników past przygotowano
różnorakie pasty twarogowe, z tuńczyka
czy klasyczne jajeczne. Możemy też liczyć
na tosty bądź naleśniki. Śniadania wydawane są od godz. 8:00 do południa.
Dużym powodzeniem cieszą się „Śniadania Świata”, wśród których znajdziemy między innymi bawarskie, francuskie czy angielskie. Są też śniadania fit,
a więc dla tych, którzy dbają o linię –
owsianki, jajka w koszulce czy świeże
pasty na jogurcie z pieczywem razowym.
Ofertę śniadaniową uzupełniają kanapki, tosty oraz świeżo robione sałatki.
Kiedy do tego wszystkiego dodamy
jeszcze fakt, że ceny są porównywalne,
a nawet niższe niż w sieciówkach z niezdrowym fastfoodem, to wybór knajpy wydaje się wręcz oczywisty.
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Ile kosztuje gminna oświata

Od lewej: Elżbieta Obłuska, Elżbieta Lanc, Mirosław Wilusz i Janina Ewa Orzełowska

Milion na nowoczesne piece
Przed Gmina Lesznowolą ekologiczne
działania. Dzięki funduszom europejskim Mieszkańcy wymienią nieekologiczne źródła ciepła. Projekt pn. „Wymiana
urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola” otrzymał na ten cel przeszło 1,1
mln zł dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.
Umowę w tej sprawie 24 września podpisali
członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz
przedstawiciele Gminy Lesznowola – wicewójt Mirosław Wilusz i skarbnik Elżbieta Obłuska.
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola poprzez
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów
cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych.

Przy okazji rozpoczętego nowego roku szkolnego warto podać podstawowe informacje na temat stanu wydatków na oświatę w Gminie Lesznowola.
Na rok 2019 zaplanowano w budżecie Gminy wydatki na oświatę (bez inwestycji) w kwocie ponad
106 mln złotych. Subwencja państwowa wyniesie około 46 mln zł. W związku z tym Gmina będzie
dopłacała do zadań, które powinny być subwencjonowane kwotę około 60 mln zł, żeby zapewnić mieszkańcom świadczenie usług w zakresie oświaty.
Gmina będzie musiała jeszcze dopłacić około 1.2 mln zł do płac nauczycieli w związku z zapowiadanymi podwyżkami. Musi wygospodarować tę kwotę z własnych środków, gdyż na razie nie
wiadomo czy otrzyma z budżetu państwa środki na sfinansowanie planowanych podwyżek dla nauczycieli.
Oprócz wydatków bieżących Gmina realizować wydatki związane z inwestycjami w oświacie – budową szkół i przedszkoli. W 2019 r. planowane wydatki inwestycyjne wynoszą ponad 31 mln zł. Obecnie Gmina realizuje trzy duże budowy: szkoły w Nowej Iwicznej i Zamieniu oraz przedszkola w Wólce Kosowskiej. Środki na budowę placówek oświatowych (później również na ich wyposażenie i
utrzymanie) Gmina musi wygospodarować ze środków własnych.
Poniższy wykres ilustruje udział subwencji w wydatkach bieżących Gminy na oświatę. Można zaobserwować, że środki z budżetu państwa w żadnym z pokazanych lat nie zaspokajają wydatków bieżących (bez inwestycji) nawet w 50%. W latach 2015-2018 Gmina Lesznowola dopłaciła do wydatków oświatowych (bez inwestycji) ponad 175 mln zł.

Inwestycja polega na wymianie źródeł ciepła o
niskiej sprawności (kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe) na automatyczne kotły gazowe lub pompy ciepła. Przedmiotem projektu jest
również termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz wybudowanie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych na obiektach mieszkalnych.
Realizacja projektu niesie same korzyści. Wymiana kotłów wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków oraz na poprawę istniejącej infrastruktury technicznej. Natomiast energia elektryczna wytworzona przez instalacje fotowoltaiczne będzie zużywana na potrzeby własne gospoJoanna Misiak
darstw domowych.
UG Lesznowola

Piknik Sobota na Mokotowie
Na Skwerze AK „Granat” odbył się 21 września piknik „Sobota na Mokotowie”.
Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych
atrakcji w strefach: sportu, kultury, zdrowia, NGO-sów, mieszkańca, eko, food trucków. W miasteczku sportowym pojawił się Robert Korzeniowski z
Klubem Lekkoatletycznym, a burmistrz Mokotowa
Rafał Miastowski oraz wiceburmistrz Krzysztof Skolimowski zapraszali mieszkańców na burMISTRZOWSKIEgofry, ze sprzedaży których dochód
został przekazany na wsparcie działań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Na zakończenie zagrał „Babu Król & Smutne Piosenki” oraz gwiazda wieczoru - zespół „Strachy Na Lachy”.
Dziękujemy wszystkim za przybycie!

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Powstańcom i Mieszkańcom Warszawy
Z okazji obchodów 75. Rocznicy Powstania Warszawskiego
Rada i Zarząd dzielnicy Mokotów wraz z kombatantami serdecznie zapraszają do udziału w odsłonięciu tablic poświęconych Powstańcom i Mieszkańcom Warszawy w dniu 29.09.2019 godzina 18.45 w Kościele św. Michała Archanioła ul. Puławska 95.
Po odsłonięciu tablicy poświęconej Powstańcom i Mieszkańcom Warszawy, odbędzie się koncert – Requiem Wolfganga
Amadeusz Mozarta w Hołdzie Powstańcom i Warszawie w 75.
rocznicę Powstania Warszawskiego w wykonaniu solistów, zespołu wokalnego i Orkiestry Polskiej Opery Królewskiej pod batutą Dawida Runtza.

75. rocznica zakończenia walk
powstańczych na Mokotowie
Z okazji 75. rocznicy zakończenia walk powstańczych na Mokotowie zapraszamy do udziału w poruszającym wydarzeniu artystycznym przedstawiającym los więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof, który był wspólny dla wszystkich więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych doświadczających strachu,
bólu, głodu, tęsknoty za bliskimi i wolnością oraz śmierci…
Koncert wypełni muzyczna opowieść inspirowana słowami byłych więźniów obozu Stutthof o 2077 dniach męczarni. Projekt muzyczny “Stutthof. Apel cieni” to historia o bólu tego miejsca i o nadziei, która niosła ze sobą wiarę w niepodległą i wolną Ojczyznę.
“Stutthof. Apel cieni” odbędzie się w sanktuarium św. Andrzeja Boboli, przy ulicy Rakowieckiej 61 w Warszawie, 27 września
2019 r. o godzinie 19.30. W atmosferze miejsca kultu, naznaczonego dramatycznymi wydarzeniami z czasów Powstania
Warszawskiego, zabrzmią słowa napisane w barakach KL Stutthof, a wykonane we współczesnej aranżacji muzycznej. Tomasz
Budzyński i Dariusz Budkiewicz, członkowie zespołu Armia,
stworzyli niezwykłą oprawę muzyczną do wspomnień i wierszy napisanych przez więźniów. Zabrzmi głos pokolenia, które budowało Niepodległą. Wstęp wolny

Spektakl ,,Matka’’ - Teatr Baza
Jak sam autor wskazuje, „Matka” to „Niesmaczna sztuka w
dwóch aktach z epilogiem”. Inscenizacja tego klasycznego dzieła Stanisława Ignacego Witkiewicza jest stawianiem pytań dotyczących trudnej i często bolesnej relacji matki i jedynego syna, ale także jest niepokojem o wartość postaw etycznych wobec rodziców. Reżyseria: Tomasz Zadróżny, Scenografia: Anna
Rudzińska, Obsada: Aleksandra Ziółkowska, Filip Dąbrowski,
Monika Jarosińska, Piotr Basiel, Jakub Guszkowski, Sławomir
Witkowski, Małgorzata Czaczkowska, Mateusz Wróblewski.
Data: 28 i 29 września, godz. 19.00
Miejsce: Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, Warszawa
Rezerwacja miejsc: biuro@teatrbaza.pl
Kontakt: 510-053-140
Projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy
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Tydzień Indyjski na Ursynowie
Dzielnica Ursynów zaprasza na Tydzień Indyjski – wydarzenie kulturalne skierowane do wszystkich mieszkańców Ursynowa. Zaplanowano liczne atrakcje, w tym projekcje filmów, koncerty, wykłady a także spotkanie z tańcem i kuchnią Indii. Tydzień
Indyjski na Ursynowie potrwa od 5 do 12 października – uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatne. W czerwcu
br. przeprowadzona została ankieta, w której mieszkańcy wybrali kraj – gościa tegorocznego Tygodnia Narodowego. Spośród nadesłanych propozycji najwięcej głosów otrzymały Indie – państwo
o ogromnym bogactwie historycznym, kulturowym i kulinarnym,
a jednocześnie pełne kontrastów.
– Zapraszam mieszkańców Ursynowa na jedno z najciekawszych wydarzeń tego roku. Przez kilka dni będzie można poznawać Indie – drugi najludniejszy kraj świata, kraj o bogatej historii, tradycji i kulturze. Szczególnie polecam plenerowe wydarzenie – festiwal kultury i kuchni „Uroki Indii”, podczas którego
uczestnicy będą mogli zgłębić wiedzę na temat jogi oraz systemu medycyny indyjskiej czyli ajurwedy. Przygotowaliśmy również wiele atrakcji dla mieszkańców: występ Michała Rudasia,
targ z indyjskimi produktami, taniec, malowanie henną, indyjska gra carom oraz animacje dla dzieci. Na pewno szczególnym
zainteresowaniem będzie się cieszyć oferta kulinarna, specjalnie
przygotowana przez ursynowskie restauracje, serwujące dania
przygotowywane według tradycyjnych przepisów. Szczegółowy
program wydarzeń przedstawimy już wkrótce – informuje zastępca burmistrza Klaudiusz Ostrowski.

Cross Rosłon Kabaty 2019
Trwają zapisy na drugi bieg lekkoatletyczny dedykowany pamięci wybitnego trenera AKL Ursynów – Sławomira Rosłona –
zmarłego we wrześniu 2017 roku. Już 12 października, w Parku Kultury w Powsinie odbędzie się impreza sportowa dedykowana wszystkim amatorom biegania. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest znany, utytułowany Akademicki Klub Sportowy
„Ursynów”, odpowiedzialny również za przebieg kilku innych,
rozbieganych wydarzeń, m. in. Memoriału Tomasza Hopfera, Ursynowskich Wtorków Biegacza czy Biegu Passy. Sprawnej organizacji nowej pozycji w sportowym kalendarzu naszej dzielnicy
możemy więc być pewni. Biegi zostaną podzielone na dystanse
z uwzględnieniem kategorii wiekowych i poziomu sportowego
uczestników, tak aby rywalizacja przebiegła płynnie i komfortowo dla każdego zgłoszonego.
Cross Rosłon Kabaty jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Oprócz biegu w kategorii Open, w której udział mogą
wziąć wszyscy uczestnicy dorośli, przewidziane jest także rozegranie biegów dedykowanych dzieciom i młodzieży, gdzie dystans uzależniony jest od roku urodzenia zawodnika.
Sławomir Rosłon, wielokrotnie odznaczany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki tytułem „Trenera Roku”, specjalizował się
w biegach średnich oraz długich, a związany był głównie z AKL
Ursynów, SGGW oraz Erisem Piaseczno, chociaż przez pewien
okres zajmował się także szkoleniem poza granicami Polski m.
in. w Nowej Zelandii. Ten wybitny wychowawca był trenerem kilku pokoleń stołecznych lekkoatletów, doprowadzając ich dzięki swojej charyźmie i pomysłowości do licznych osiągnięć. W gronie jego podopiecznych można wymienić chociażby znakomitą
Renatę Paradowską, trzykrotną mistrzynię Polski, błyszczącą w
półmaratonach. Jego ostatnim sukcesem było doprowadzenie do
srebrnego medalu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży ucznia
LXIII LO im. Lajosa Kossutha - Krzysztofa Weremczuka - w biegu na 2000 metrów z przeszkodami.
Nadrzędnym celem Cross Rosłon Kabaty będzie zatem upamiętnienie patrona imprezy, m. in. poprzez wyznaczenie tras na
jego ulubionych dystansach: 1609 m (1 mila) oraz 5 km. Dzieci i młodzież pobiegną na dystansie 400 i 800 m.
Więcej informacji na www.sport.ursynow.pl
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Wywiad z Edwardem Hulewiczem, część II

Kariera artystyczna od kulis
W poprzednim numerze publikowaliśmy pierwszą
część rozmowy z Edwardem, Hulewiczem - ikoną i żywą
legendą polskiej muzyki rozrywkowej. Od lat 60. jest
stale obecny na estradach krajowych, jak też zagranicznych w tym za oceanem. Wciąż pozostaje aktywny
zawodowo i społecznie, angażuje się w wydarzenia artystyczne, nagrywa płyty, śpiewa. Rozmowa z nim to
nie tylko przyjemność, ale też porcja informacji poszerzających wiedzę o polskiej muzyce. Od lat mieszka na
Ursynowie, tu też tworzy swoje kolejne projekty.
MIROSŁAW MIROŃSKI: Miał
Pan okazję współpracować z wybitnymi kompozytorami i autorami tekstów m.in.: z Katarzyną
Gärtner, Ernestem Bryllem, Antonim Kopfem, Andrzejem
Kreczmarem, z Ryszardem Poznakowskim, Grażyną Orlińska,
Jerzym Kleynym Jarosławem Kukulskim i wieloma innymi. Jak
Pan wspomina tę współpracę?
EDWARD HULEWICZ: Po rozpadnięciu się kolejnego zespołu
była pewna szamotanina, próba
odnalezienia się w nowej sytuacji, kilka spektakularnych wydarzeń, jak choćby już solowy
udział w prestiżowych koncertach radiowej audycji „Zgaduj
Zgadula”, którą pasjonowała się
cała Polska. Było to prawdziwą
nobilitacja. Brały w niej udział
wyłącznie największe gwiazdy.
Tak więc, objazd wojewódzkich
miast, transmisja radiowa i doborowe towarzystwo. Druga, to
propozycja Polskich Nagrań nagrania mojej pierwszej płyty długogrającej. Zaliczałem się wtedy
do grona tzw. „branych” artystów, czego dowodem był udział
w kilku oficjalnych delegacjach
państwowych do krajów zaprzyjaźnionych z okazji Dni Kultury
Polskiej. Swoje artystyczne ambicje zaspokajałem współpracując
od czasu do czasu z orkiestrami
symfonicznymi Filharmonii paru
miast wojewódzkich, które raz
spróbowawszy, zaczęły zapraszać mnie coraz częściej do
udziału w koncertach łączących
muzykę poważną i rozrywkową.
Jak Pan sobie z tym radził?
To niebywała frajda czuć potężny i wspaniały aparat instrumentalny za sobą. To rozkosz
śpiewania. Moja dobra passa
trwała. Zgłosiła się do mnie Polska Kronika Filmowa. Zaproponowali mi nagranie czegoś w rodzaju teledysku z piosenką „Za
zdrowie pań” do zaprezentowania go w Kronice Filmowej z okazji Dnia Kobiet. Byłem dumny
jak paw i kupowałem bilety do
różnych kin, nie po to, żeby oglądać filmy, ale wpaść po cichu jak
już zgaszą światło i rozkoszować
się oglądaniem zza kotary jak na
wielkim ekranie kin śpiewam
swoją piosenkę. Był wtedy taki
obyczaj, że przez tydzień w kinach w całej Polsce prezentowano przed projekcją filmu aktualną kronikę. To było dla mnie
nie lada przeżycie.
Po młodzieńczym okresie mojej fascynacji rockiem na pewnym etapie mojego życia uznałem, że najwyższy czas ustabilizować się muzycznie i zacząć
koncertować jako niezależny solista. Miałem ustalona renomę,
liczne znajomości i dobre relacje
zawodowe z liczącymi się twórcami o których wspomina Pan
w pytaniu. Nie widziałem więc
przeszkód i trudności do zmiany
mojego zawodowego statusu,
tym bardziej, że propozycje ze
strony twórców napływały nieustannie, a przysłowiowy telefon dzwonił bez przerwy...
Zmorą każdego artysty estradowego jest przypisywanie go
do jakiegoś pojedynczego przeboju. Miał Pan w swojej karierze kilka niezwykle popularnych
utworów. Wystarczy wspomnieć

„Obietnice”, „Dwa złote warkocze”, „Za zdrowie pań”, „Hej, baby, baby”, „Serdeczne życzenia”.
Publiczność kojarzy piosenkarza z jego hitami i domaga się
wykonywania ich po raz kolejny
i kolejny. Zamyka się przy tym
na nowszy repertuar. Wiem, że
Pan również zetknął się z tym
zjawiskiem. Pamiętam jeden z
Pana koncertów kilka lat temu,
podczas którego publiczność domagała się dawnych przebojów.
Jak Pan to odbiera?
Nie przywiązuję wagi do
przypisywania mnie do jednego przeboju, bo na obecnym etapie mojego życia jestem pewny
swojej sztuki. Wystarczy „zanurkować” do YouTube i przejrzeć
spośród kilkuset klipów, nagrań
fragmentów koncertów i teledysków moje dokonania, żeby
wyrobić sobie opinię o mnie i
moich piosenkach.
Nie narzekam na brak pracy,
czy propozycji. Nie chcę, żeby
zabrzmiało to jak marudzenie
sfrustrowanego zgreda, ale myślę (i nie jestem w tym odosobniony), że dawniej na estradzie
dominowała szczerość, autentyczna sztuka, która w konfrontacji z często trudną codziennością stwarzała jakąś magię. Artystę cieszy, że może dać widzom
odrobinę radości, zapomnienia,
oderwania się od codzienności,
złudnego blichtru wielkiego
świata, poza zasięgiem większości, lepszego, pełnego przepychu, beztroski i niczym nieskrępowanej swobody. Tak „czarujemy się” się wzajemnie, bo potrzebujemy w życiu tego niewinnego kłamstwa, złudy, że nie jest
jeszcze tak zupełnie źle. Przysłowiowa fanka myśli zapewne:
„Mam teraz dzieci, dom, rodzinę
i jakoś leci. Czy trzeba czegoś
więcej? A oni tam - na pewno:
rozpusta, pijaństwo, hotele, od
miasta do miasta. Czy to życie?
Co prawda ładnie śpiewają, ale
ileż można. Kiedyś się to skończy. I co? Zostanie żal, że się
skończyło, że inni, młodzi zajmują ich miejsce, a do roli odepchniętego tak trudno się przyzwyczaić. Wykolejona psychika
szuka zapomnienia w alkoholu,
czasem w narkotykach.
To z pewnością Pana nie dotyczy. Przy takim pozytywnym nastawieniu do życia?
Ktoś, kto ogląda roztańczonego i rozśpiewanego piosenkarza
na scenie nie wie, jaki jest poza
nią. Podziwia jego głos, zgrabne
ruchy, sylwetkę, młodość (z daleka, w reflektorach tak łatwo
uzyskać i to złudzenie), klaszcze
do taktu, cicho sobie podśpiewuje, domaga się bisów, krzyczy – brawo, bis! I idzie z tym
zastrzykiem nadziei, pewności,
że świat jest jednak piękny i dobry, że ma jeszcze przed sobą
wiele do zrobienia i do przeżycia.
Dziś te wartości się zdewaluowały, z nastaniem u nas tej odmiany kapitalizmu jaki nazwałbym kapitalizmem trzeciego
świata. Zmieniało się też postrzeganie kultury, która przemieniła się w show-biznes. Rozumiem
przez to, że dla decydentów to
wyłącznie kasa, wycisnąć z naiwnego adepta sztuki wokalnej
maksymalnie ile się da i odrzucić

go jak zużyty kapeć. Dla młodego człowieka oczarowanego
blichtrem „American Dreams”
to pęd do sławy, lepszego życia wobec wiadomej mizerii przeciętnego zjadacza chleba w naszym kraju.
Po tylu latach występowania
nauczył się Pan zapewne wszystkich tajników zachowania na
scenie?
Dzięki wieloletniej praktyce
dawkuję dramaturgię tak by rosła w trakcie koncertu, aby w finale widz poczuł nie tylko satysfakcję, ale i niedosyt. W moim
repertuarze jest miejsce i na nostalgię w starych przebojach, jak
i energię w najnowszych nagra-

show-biznesu występuje na jakimś wielkim balu, śpiewa piosenkę, będącą aktualnym szlagierem i to wszystko. Piosenkę tę
napisali zresztą wybitni twórcy
Jan Kanty Pawluśkiewicz i Jonasz Kofta. Pytam o scenariusz.
„Po co Panu scenariusz? Rola
ogranicza się wyłącznie do Pańskich produkcji muzycznych, nie
ma to nic wspólnego z akcją filmu. Po prostu będzie Pan takim
– przepraszam za wyrażenie –
elementem przyciągającym potencjalnych widzów”. Jeszcze
parę komplementów o mojej
atrakcyjności, popularności i dałem się namówić. Wszystko odbywało się w koszmarnym tem-

niach. Potrafię więc zadowolić
kilka pokoleń.
W 1977 roku wystąpił Pan w
filmie „Wodzirej” Feliksa Falka,
w którym zaśpiewał Pan piosenkę Jana Kantego Pawluśkiewicza do tekstu Jonasza Kofty,
„Rytm Carnaval”. Czy nie kusiła
Pana kariera filmowa?
Miałem wielkie plany zdawania do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. O tym krótko, bo
krótki był to epizod w moim życiu. Pojechałem do Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi niezbyt dobrze
przygotowany, bo pojęcia nie
miałem jak się należało do tego
zabrać, bez jakiegokolwiek poparcia, protekcji, czy choćby rodzinnych koneksji, a to kierunek,
na którym taka rzecz to podstawa. Ot, młody człowiek z małego
miasteczka z pełną głową ideałów, w zderzeniu z brutalną rzeczywistością. Byłem wprawdzie
obkuty z teorii, znałem teksty,
ale to okazało się niewystarczające. Przed salą egzaminacyjną tłumy elegancko ubranych młodych ludzi, seksowne pannice,
wymakijażowane, pewne siebie,
a ja... szkoda gadać. Wróciłem
do domu na tarczy, choć, jak mi
powiedziano, zdałem egzamin,
ale z braku miejsc...
Skąd więc ten filmowy epizod?
Zaczęło się bardzo obiecująco. Zadzwoniła do mnie Wytwórnia Filmów Fabularnych,
abym wystąpił w filmie. Miała
to być niewielka rólka: gwiazda

pie. W ciągu jednego dnia, a właściwie nocy musiałem opanować
cały materiał, późną nocą go nagrać, żeby rano już być na planie.
Kręcono w Krakowie, w jakimś
hotelu, gdzie wg scenariusza
miał być bal. Miałem do dyspozycji wspaniały apartament, z
którego niewiele korzystałem,
bo noc spędziłem w studiu, nagrywając tę pieśń, a skoro świt
trzeba było być na planie.
Ale sprostał Pan wyzwaniu…
Trzeba było być w gotowości
przez cały dzień w tropikalnym
(z powodu potężnych reflektorów) klimacie planu, w pełnej
charakteryzacji, która bardzo
szybko przemieniała się w nieokreślonej barwy breję na twarzy. Pracowici charakteryzatorzy co chwilę starali się to naprawić, dodając kolejną warstwę
mazideł i pudru na twarz, w
efekcie czego twarz traciła cechy charakteryzujące właściciela coraz bardziej przypominając
oblicze cyrkowego klauna. Któraś już z kolei kawa i dziesiątki
papierosów (wtedy jeszcze paliłem), powodowały drżączkę. Niczego wtedy nie chce się tak, jak
tylko iść wreszcie i mieć w nosie
ten kosmiczny bałagan. To czekanie urozmaicała jakaś absurdalna aura tego aktu twórczego
– w powietrzu unoszą się muzy,
przywoływane geniuszem aktorów, przepłaszane z kąta w kąt
wrzaskami reżysera, oświetleniowców, kierownika produkcji,
rekwizytora i całego szeregu pomniejszych speców od tej sztuki.

Gdzieś pod wieczór przyszedł
czas na mnie. Główny bohater
grany przez Jerzego Stuhra, zapowiedział mnie jako główną
gwiazdę wieczoru na balu.
Premiera filmu w kinach odbyła się z poślizgiem paru lat.
Film okazał się dla władz „niebezpieczny” więc jako tzw. „półkownik”, leżakował na półce.
Dziś jest filmem kultowym. To i
kilka innych filmowych doświadczeń wystarczająco zniechęciło
mnie do tej muzy.
Wspomniał Pan, że intensywnie pracuje społecznie w najbardziej prestiżowym dla środowiska muzycznego Związku Artystów Scen Polskich, którego jest
Pan członkiem Zarządu Sekcji
Estrady i Przewodniczącym kilku
Komisji. Jak Pan znajduje czas i
siłę na tego rodzaju działalność?
To niezwykle przyjemne zajęcie, bo na co dzień w ZASP-ie
spotykam się z większością polskich gwiazd i z większością z
nich się przyjaźnię. Jestem
członkiem Zarządu Sekcji Estrady, przewodniczącym paru komisji i ta praca sprawia mi
ogromną frajdę i satysfakcję. Jako przewodniczący Komisji Jubileuszowej koordynuję prace
nad przygotowaniem corocznych uroczystości uhonorowania artystów obchodzących w
danym roku swój artystyczny
jubileusz. Te uroczystości mają
wyjątkowy charakter, bo nagromadzenie w jednym miejscu
gwiazd - jubilatów zdarza się
często. Wymienię choćby parę
nazwisk z niedawnego spotkania: Maria Koterbska, Irena Santor, Joanna Rawik, Stenia Kozłowska, Alibabki itd. Mamy taki zwyczaj, że każdego z jubilatów przedstawia i przybliża zebranym jego dorobek artystyczny, inna znana gwiazda. I tak w
poprzednim roku to byli m. in.
Halina Frąckowiak, Jerzy Połomski. Piszę scenariusze tych
uroczystości i je prowadzę. Praktycznie wygląda to tak, że każdego z jubilatów zapraszamy na
scenę, sadzamy na przygotowany, efektowny tron i „wypominamy” mu jego sukcesy, osiągnięcia, nagrody, odznaczenia. Obdarowujemy go czym chata bogata, a więc jakimś upominkiem, dyplomem honorowym i
kwiatami. Jubilat, jeśli ma ochotę, może zaprezentować jakiś
numer ze swojego repertuaru.
Jest przy tym wiele radości, zabawy, sympatii, wzruszeń. Czy
to lubię? Zdecydowanie tak.
Spotykam się z kolegami z branży, udzielam się społecznie, jestem tam ceniony i szanowany.
Z jakimi problemami przychodzi się Panu mierzyć działając
na rzecz ZASP-u
u?
Poza opisywanymi powyżej,
są też sprawy trudne i przykre.
Najsmutniejszym problemem
jest bezrobocie i ubóstwo kolegów w naszym środowisku. Niezwykle niskie emerytury nie wystarczają na godne życie. Staramy się w miarę naszych możliwości pomagać, ale niestety
możliwości związku w tym zakresie są niewielkie.
Generalnie to znak dzisiejszych czasów. Jesteśmy w okresie przemian ustrojowych, cierpi
więc na tym nie tylko nasze pokolenie, ale i młodzi adepci sztuki, którzy głodni sukcesu wpadają w ręce różnego rodzaju
spryciarzy od show-biznesu, aby
na moment zaistnieć, a potem
po łyknięciu tego bakcyla błąkać
się gdzieś na obrzeżach sztuki.
O pana świetnym wyglądzie i
kondycji krążą już legendy. Na
forach internetowych nie brak

też złośliwych komentarzy. Dowodzą one, że jest czego Panu
zazdrościć. Czy ma Pan jakiś sposób na zachowanie tak znakomitej formy?
Najogólniej rzecz ujmując, artysta, jeśli traktuje swój zawód
profesjonalnie, musi także dbać
o swój wygląd. W moim przypadku działa tu bardziej intuicja
niż drobiazgowo wykalkulowany wizerunek. W początkach,
kiedy wszystkiego brakowało,
nauczyłem się sobie radzić. Potrzeba jest matką wynalazków.
Nauczyłem się szyć, by móc
stworzyć efektowną kreację z niczego albo z byle czego. Procentowało to później, bo moje kreacje estradowe (zawsze projektowane i często przeze mnie szyte), były obiektem zazdrości w
czasach, gdy na naszych półkach
sklepowych brakowało „szałowych” fatałaszków. Nieliczni
szczęśliwcy, którym udawało się
wyjechać za granicę, stamtąd takowe przywozili. Dzięki tym moim strojom w pewnym okresie
okrzyknięto mnie nawet najlepiej ubranym artystą w kraju.
Wieku nie ukrywam, bowiem
w każdej encyklopedii muzycznej zadbano, by to zamieścić.
Zresztą od dawna nie mam kompleksu na tym punkcie, a komentarzy na temat kondycji się nie
boję, bo praca nad sobą, a także
geny powodują, że jest całkiem
nieźle. Co robię, by zachować
młody wygląd? Niewiele, prócz
codziennej porannej gimnastyki,
dwa razy w tygodniu siłownia i
basen, a co najważniejsze, nie
jem mięsa.
O, to ciekawe…
Jestem teraz na takim etapie
życia prywatnego i zawodowego, że praktycznie niczego nie
muszę. Nie muszę o nic zabiegać, udowadniać, budować kariery, tworzyć układów, stosunków. Niczego. Dziś czuję się człowiekiem chyba najbardziej wolnym w swoim życiu. Bez presji,
przymusu, czy jakiejkolwiek konieczności. Ci, którzy mając dobrą wolę, chcą znaleźć w moim
dorobku jakieś pozytywne, znaczące wartości, z łatwością je
znajdą. Na pewno znajdą pozycje, z których sam jestem dumny.
Natomiast tych, którzy osądzają
mnie bezrefleksyjnie, kierując
się złą wolą, mam po prostu w
nosie, żeby nie powiedzieć –
znacznie niżej. Na szczęście
mam bardzo szeroki krąg fanów
nie tylko na forach społecznościowych, ale i w realu, co mnie
cieszy i buduje
W tym roku obchodzi Pan
okrągły jubileusz pracy artystycznej. Otrzymał Pan liczne
dowody uznania. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przysłał Panu gratulacje z tej
okazji, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Panu
jedno z najważniejszych polskich
odznaczeń - Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski. Ministerstwo Kultury ponadto odznaczyło Pana prestiżowym
srebrnym medalem „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis” (Brązowy
ma Pan już od paru lat). Czy to
zwieńczenie Pana kariery?
O przemijaniu mówi już samo życie i wszystko, co się na
nie składa. Moje nieodłącznie
związane jest z muzyką, a wiec
z występami, imprezami i koncertami. Czuję, że mam jeszcze
przed sobą wiele do zrobienia i
do przeżycia. Nie mówmy więc o
zakończeniu, nie prowokujmy
losu, bo on, albo ktokolwiek nad
tym wszystkim zawiaduje ma na
ten temat ostatnie słowo.
Rozmawiał Mirosław Miroński

9

Szewińska – do czytania
Redaktor naczelny „Passy” Maciej Petruczenko,
od dawien dawna związany ze sportem i publikujący w „Przeglądzie Sportowym”, napisał pasjonującą książkę, przybliżającą
postać zmarłej w ubiegłym roku największej
polskiej sportsmenki Ireny Kirszenstein-Szewińskiej.

do czytania, a warto poświęcić
się tej lekturze, by dowiedzieć
się chociażby, jak powstał i jak
musiał rozpaść się legendarny
sprinterski duet K - K (Ewa Kłobukowska - Irena Kirszenstein) i
jak Irena – póki żyła – pomagała przyjaciółce z bieżni.
Wielką niespodzianką dla czytelnika będzie to, że Irena spotykała się z wprost rekordową liczbą wielkich ludzi tego świata, co

sław Kozakiewicz, Robert Korzeniowski, Szymon Ziółkowski oraz
liczne grono innych medalistów
igrzysk – w tym skoczkini wzwyż
Urszula Kielan, płotkarki Teresa
Sukniewicz-Kleiber, Zofia Bielczyk i Krystyna Kacperczyk, czterystumetrowiec Jerzy Pietrzyk
oraz dawny mistrz kolarstwa, dziś
wiceprezes PKOl i prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich –
Mieczysław Nowicki. Nie zabrakło

Książka pt. „Prześcignąć swój
czas” , wydana w obrębie Biblioteki „Przeglądu Sportowego” i
opatrzona świetnymi zdjęciami
Janusza Szewińskiego, męża arcymistrzyni lekkoatletyki, zawodowego fotoreportera – jest już
na rynku. Autor opisuje nie tylko sportowe wyczyny „Irenissimy”, lecz także wojenne dramaty rodziny Kirszensteinów i rodziny Szewińskich, przedstawia
małżeństwo Ireny i Janusza od
kuchni. Atrakcyjne tytuły rozdziałów i śródtytuły zachęcają

jest zilustrowane zdjęciami.
Książka ma też niezwykłą wartość dokumentacyjną. W części
statystycznej zawiera nie tylko
zestaw medali i rekordów bohaterki, lecz także ułożony chronologicznie spis absolutnie
wszystkich jej wyników.
W piątek 20 września Maciej
Petruczenko i Janusz Szewiński
zaprosili publiczność na spotkanie autorskie w Centrum Olimpijskim, gdzie zgromadziło się ponad 500 osób, w tym mistrzowie
olimpijscy Jacek Wszoła, Włady-

wybitnych postaci kultury i sportu. W sali głównej Centrum pojawili się m. in. reżyser filmowy Janusz Zaorski, piosenkarz Wojciech
Gąssowski, felietonista Jerzy
Iwaszkiewicz, prezes PZLA Henryk Olszewski, dyrektor Muzeum
Sportu i Turystyki Tomasz Jagodziński, trener piłkarski Jerzy Engel. Wzruszający romans Aleksandra Wertyńskiego „Pani Irena” zaśpiewał warszawski aktor
January Brunov przy akompaniamencie pianisty Jerzego Derfla.
Mirosław Miroński
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Uroczystości kościelne i tradycyjny jarmark Przy Bażantarni

Dzień Patrona Warszawy na Ursynowie
Bogusław Lasocki
Już od kilkunastu lat na
Ursynowie odbywają się
obchody Dnia Patrona
Warszawy - błogosławionego Władysława z Gielniowa. Niedzielna uroczystość w kościele Przy Bażantarni zgromadziła,
jak w poprzednich latach, kilkutysięczną grupę mieszkańców naszej
dzielnicy.
To ważne święto dla miasta i
dla Ursynowa. Równolegle z
uroczystością odbywał się piknik rodzinny, połączony z ciekawym programem, przygotowanym przez Urząd Dzielnicy Ursynów.

Msza św. i wieńce
Piknik rodzinny, a dokładniej jarmark, rozpoczął się trochę wcześniej niż główna uroczystość, od godz. 10. Był to
jednak dopiero wstęp do Dnia
Patrona. Uroczystości rocznicowe w natolińskim kościele
bł. Władysława z Gielniowa
stały się już tradycją. Część oficjalną uroczystości rozpoczę-

ła Msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński, ordynariusz
diecezji warszawsko - praskiej.
Wśród uczestników, w wypełnionym po brzegi kościele, znaleźli się przedstawiciele władz
państwowych, samorządowych m. st. Warszawy i dzielnicy: wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska z posłami i
senatorami, wiceprezydent
Warszawy Robert Soszyński,
była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz, członkowie Rady Dzielnicy z przewodniczącym Michałem Matejką, członkowie Zarządu
Dzielnicy z burmistrzem Robertem Kempą na czele, radni
reprezentujący wszystkie kluby
i opcje polityczne.
Już tradycyjnie od 2005 r.
podczas mszy świętych odpustowych małżeństwa z długim
stażem i obchodzące okrągłe jubileusze, odnawiają przyrzeczenia małżeńskie. Biskup Romuald Kamiński poprowadził również ceremonię odnowienia
przyrzeczeń. W tym roku miłość, wierność i uczciwość małżeńską potwierdziło 65 par, w
tym kilka z prawie 60 -letnim
stażem.
– To dla nas wspaniały dzień,
jesteśmy razem po ślubie już
prawie 50 lat. Były dni lepsze,
czasem gorsze, ale podocieraliśmy się i teraz bez siebie nie
możemy egzystować – mówili
z uśmiechem małżonkowie Anna i Andrzej, wyraźnie prze-

pełnieni radością, jakby dopiero co stanęli na ślubnym kobiercu.
Kulminacyjną częścią świeckiej części obchodów była uroczystość złożenie wieńców
przed figurą bł. Władysława z
Gielniowa. Wzniosłość uroczystości zapewniły poczty sztandarowe i oprawa muzyczna orkiestry z werblistą i trębaczem.
Kwiaty składali uczestniczący
przedstawiciele struktur samorządowych, politycznych i sprawujących władzę.

Piknik rodzinny
Również zgodnie z wieloletnią tradycją, piknik rodzinny
połączony był z tradycyjnym
jarmarkiem. A że uroczystość
w swoim założeniu miała podłoże patriotyczno - rodzinne,
więc dla wszystkich w rodzinie
– i starszych, i dzieci – można
było coś ciekawego znaleźć. Atmosferę pikniku rodzinnego
podkreślała obecność kilkudziesięciu straganów z różnorodnymi produktami i przysmakami regionalnymi oraz
wyrobami rękodzieła ludowego. Można było spróbować pajdę chleba ze smalcem i skwarkami z ogórkiem kwaszonym,
kiełbasy i wędlin z dziczyzny,
przeróżne ciasta i słodkości –
do wyboru i koloru. Wiele straganów oferowało wyroby ludowe – kolorową ceramikę, tkaniny i przeróżne produkty rękodzieła artystycznego, obecni
byli nawet twórcy ludowi, po-

kazujący osobiście wykonane
własne dzieła.
– Mnie i Małgosi bardzo podobały się te drewniane zabawki - opowiadała pani Zosia z Kabat, która z córeczką spacerowała po jarmarku. – To bardzo
pożyteczne zabawki, ekologiczne, zdrowe, nie jak te plastiki,
które potem znajdują się nawet
w pożywieniu. Kupiłam dla Małgosi taką lalkę, a dla Jacusia,
który z tatą został w domu, bo
się przeziębił, jest ten pajacyk.
Kosztuje niedrogo, dzieci sobie
krzywdy nie zrobią i będą mogły
bawić się razem – mówiła wyraźnie zadowolona mama bliźniaków.
Za straganami zlokalizowana
została scena plenerowa. Tam
właśnie odbywały się koncerty i
występy uczestniczących zespołów muzycznych. Występy rozpoczął Chór Militaria, ten sam,
który zapewniał oprawę muzyczną podczas Mszy świętej i
uroczystości składania wieńców.
Bogaty program artystyczny piosenek warszawskich i ludowych
przedstawił Zespół Powsinianie
z Centrum Kultury Wilanów
oraz Heniek Małolepszy. Finałem imprezy była “potańcówka
na dechach” przy muzyce ludowej. Do tańca podczas tej szalonej zabawy grał Janusz Prusinowski Kompania. Dla lubiących
takie “ludowe zabawy” była to
faktycznie świetna rozrywka,
podczas której można było zrelaksować się i zapomnieć o problemach dnia codziennego.

Kim był ten Władysław?
– Tato, kim był ten błogosławiony Władysław, ten Patron ? zapytał może trochę za głośno
kilkuletni chłopiec, stojący razem z młodym tatą, w kolejce do
jarmarkowego straganu ze słodyczami. Stojący obok ludzie
spoglądali z zaciekawieniem, jaką odpowiedź da tata, sami pewnie nie bardzo wiedzieli. – Andrzejku, to był taki ksiądz, taki
dobry człowiek i święty, pomagał biednym, leczył ich...
No właśnie, kim był Władysław z Gielniowa?
Przytaczając za księdzem Tomaszem Jaklewiczem (www.kosciol.wiara.pl), bł. Władysław
był pierwszym polskim poetą, a
jego pieśni są świadectwem, że
polski stał się językiem literackim w przestrzeni wiary. Źródła
jego kultu, zgodnie z tradycją
mają podłoże mistyczne. Jak głoszą przekazy, w Wielki Piątek
1505 roku w klasztornym kościele św. Anny zakonnik wpadł
w mistyczne uniesienie. Powtarzając „Jezu, Jezu”, uniósł się ponad ambonę. Po chwili opadł i
zasłabł. Było to jego ostatnie kazanie. Dwa tygodnie później
zmarł. Jego ciało złożono w
krypcie kościoła św. Anny. Warszawiacy od razu otoczyli go kultem. Beatyfikowano go jednak
dopiero w 1750 roku. Papież Jan
XXIII ogłosił go patronem stolicy.
Abstrahując w tym miejscu od
aspektów religijnych i mistycznych, należy zwrócić uwagę na

zasługi Władysława z Gielniowa
jako polskiego poety. Pisał po łacinie, ale przeszedł do historii jako pierwszy znany z imienia autor, który programowo tworzył
w języku polskim. Językoznawcy
podkreślają, że to błogosławiony
Władysław stoi u początków literackiej polszczyzny i otwiera listę naszych poetów. Z jego imieniem wiąże się także rozwój polskich pieśni religijnych. Władysław propagował polski śpiew w
kościołach bernardyńskich, a jego
pieśni stały się literackim wzorcem dla innych twórców. Do naszych czasów przetrwało kilkanaście oryginalnych utworów.
Laicki dogmatyzm, panujący
dziś w kulturze, programowo
przecina więzi łączące chrześcijaństwo i kulturę. Intelektualne
elity najgłośniej krzyczą, że religia to zaścianek, moherowe berety i ojciec dyrektor. Gorzej, gdy
wierzący ulegają tej hałaśliwej
propagandzie, często z braku
wiedzy albo z obawy, że wypadną nienowocześnie („mamy
przecież XXI wiek!”). Bł. Władysław żył u schyłku średniowiecza, epoki, w której sojusz rozumu i wiary wydał wiele genialnych owoców. Można dać mnóstwo przykładów wskazujących
na wieloraką łączność źródłową religii i kultury. Ta łączność,
również obecnie wyraźnie się
pogłębia, gdy wielu najwybitniejszych twórców - poetów, muzyków, kompozytorów, ludzi
sztuki - czerpie z tradycji duchowej i więzi te umacnia.
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Pasjonująca historia Funduszu Obrony Narodowej

Złoty skarb RP i czarna legenda
L e c h K r ó l i ko w s k i
W 2009 r. nakładem wydawnictwa „Replika” ukazała się książka Ryszarda
Wójcika pt.: Meldefahrer
X. Album przywieziony z
wojny. Jej autor jest niezależnym dziennikarzem
dokumentalistą.
d kilku już dziesięcioleci tropi z pasją wiele
niewyjaśnionych wątków naszej historii, szczególnie
z okresu drugiej wojny światowej. Książka Wójcika przeszła
prawie niezauważona, toteż
znaczna część nakładu znalazła
się w sklepach taniej książki,
gdzie jej egzemplarz można kupić za kilka (dosłownie) złotych.
Trudno mi racjonalnie wytłumaczyć taki los tej publikacji, albowiem zawiera ona – szczególnie w drugiej części (Zagrabiony
skarb) – pasjonującą historię
Funduszu Obrony Narodowej
(FON).
Ryszard Wójcik – trochę przypadkowo – w swych poszukiwaniach dotarł do świadków i
uczestników tej niezwykłej historii. Wielokrotnie rozmawiał
(i nagrywał te rozmowy) z gen.
Stanisławem Tatarem. Rozmawiał także z drugim jej bohaterem – Maksymilianem Chojeckim – powojennym attaché ambasady Polski w Londynie.
ematem FON-u zajmowało się wielu dziennikarzy i historyków, a
większość z nich zdobyte (w bardzo różny sposób) informacje
traktowała jako swoje osobiste
osiągnięcie i uważała je często,
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jako wartość chronioną prawem
wyłączności. Ryszard Wójcik jest
niewątpliwie jednym z tych, którzy na ten temat wiedzą najwięcej i wiedzą tą chciał się podzielić z innymi. Wielokrotnie podejmował próby (opis w książce)
upublicznienia wiedzy na ten temat, ale zawsze jakaś „tajemnicza siła” – niezależnie czy były to
czasy PRL, czy III RP uniemożliwiała – wyjście poza bardzo
ogólnikowe opisanie tematu.
tym miejscu należy
przypomnieć, że
Fundusz Obrony
Narodowej utworzony został na
mocy dekretu Prezydenta RP z 9
kwietnia 1936 r. Jego zadaniem
było gromadzenie środków z
przeznaczeniem na wzmocnienie polskich sił zbrojnych. Ocenia
się, że do wybuchu II wojny
światowej społeczeństwo naszego państwa przekazało na FON
w gotówce oraz złocie, srebrze i
kosztownościach, papierach
wartościowych, a także różnego rodzaju dobrach materialnych równowartość ok. 50 milionów ówczesnych złotych, co
było kwotą znaczącą (okręt podwodny „Orzeł” kosztował 8 369
tys. zł). Na FON wpłacano często
jedynie po kilkadziesiąt groszy,
oddawano żyto i spirytus (w Nowotomyskiem za 3 541,50 zł).
Pewien mieszkaniec Żegiestowa
ofiarował auto Cadillac, a Nelly
Strugowa (wdowa po pisarzu
Andrzeju Strugu) oddała całą
swoja złota biżuterię – łącznie 3
kilogramy.
1939 r. z darów na
FON wyselekcjonowano m. in. numizmaty wyroby ze złota oraz najcenniejsze wyroby ze srebra. Ta
część skarbu FON została we
wrześniu 1939 r. przez Rumunię wywieziona do Francji. Złoto FON Francuzi zdeponowali w
afrykańskim forcie Keys, gdzie
wpadło w ręce Brytyjczyków,
którzy naciskani przez gen. Sikorskiego przekazali je polskie-
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Langiewicza 12-1
14, tu mieszkał gen. Stanisław Tatar.
mu rządowi w Wielkiej Brytanii. Gen. Tatar w jednym z wywiadów (1980) powiedział m.
in. (R. Wójcik, s. 165): „ Dowiedziałem się wtedy że złoto FON
jest ukryte w podziemiach londyńskiego hotelu Rubens – siedzibie Sztabu Naczelnego Wodza i Ministerstwa Obrony Narodowej, że jest przechowywane
w jedenastu skrzyniach artyleryjskich, które zostały zaplombowane po komisyjnym przebadaniu, posegregowaniu i sporządzeniu dokładnych wykazów –
dla każdej skrzyni osobny wykaz z wyszczególnieniem ścisłej
wagi każdego przedmiotu. (…)
W czasie przełomowych miesięcy u schyłku 1944 roku i z początku 1945 powstaje swego rodzaju komitet zwany Komitetem

Trzech, złożony z płk dypl. Stanisława Nowickiego i płk dypl. Mariana Utnika jako członków i
mnie jako przewodniczącego. To
grono ludzi postawiło sobie za
cel zmobilizowanie dostępnych
środków materialnych z przeznaczeniem na odbudowę gospodarczą Polski. Komitet ten,
działając wbrew ogólnemu nastawieniu oficjalnych czynników
kierujących, zdołał zebrać i zabezpieczyć poważne środki.
Wśród nich znalazł się FON, ponad 2,5 mln dolarów z tzw. Funduszu Drawa (część uzyskanej
dotacji od prezydenta USA, Roosevelta, w wysokości 10 milionów dolarów na potrzeby AK) i
wiele innych walorów, jak np.
dwa zamki we Francji – Palais
Lauriston w centrum Paryża i
Chateau de Presles pod Paryżem, dom w Luksemburgu itd.
Te nieruchomości zostały nabyte po to, aby pobudować w nich
mocne schrony i tam przechowywać gromadzone walory”.
innym miejscu (wg
R. Wójcika) gen. Tatar podaje, że: „ …
odbyłem w Wielkiej Brytanii
wiele rozmów na najwyższym
szczeblu, m. in. z gen. Kukielem,
którego zaliczano powszechnie
do ludzi stojących blisko śp. gen.
Sikorskiego. Generał Kukiel zapytał mnie, czy nie zechciałbym
mu pomóc w spełnieniu ostatniej woli gen. Sikorskiego. Życzeniem jego było, aby po zakończeniu wojny zasoby złota
FON powróciły do kraju. Bez
chwili wahania wyraziłem zgodę”. Nie wdając się w opis szczegółów, a była to wręcz „gangsterska” akcja wykradzenia skarbu władzom rządu londyńskiego
(podaje je R. Wójcik w swojej
książce), gen. Tatar powiedział
(w wywiadzie z 1980 r.): „… Złoty FON został w porę zabrany z
hotelu Rubens i złożony w piwnicach specjalnie na ten cel zakupionej sporej willi z dużym ogrodem i garażem w dzielnicy
Ealing, 6 Montpellier Avenue. W
willi tej przebywał stale, częściowo wtajemniczony, jeden z cichociemnych – por. Alfred Wiśniewski”.
ajwiększy problem polegał jednak na wywiezieniu złota FON z
Wielkiej Brytanii i dostarczenie
go do Polski, na co zgody nie wyrażali nie tylko londyńscy Polacy, lecz także Brytyjczycy. Gene-
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Grób gen. Stanisława Tatara na Wojskowych Powązkach w Warszawie.

rał Tatar skorzystał z pomocy
ówczesnego polskiego (reżimowego) dyplomaty Maksymiliana Chojeckiego, który działał w
porozumieniu z władzami w
Warszawie. Akcji pomógł przypadek: w Londynie zmarł gen
Lucjan Żeligowski, którego wolą było, aby był pochowany w
kraju. Po trumnę wysłano z Warszawy samolot, który zabrał na
pokład prochy generała i jego
mienie zapakowane w artyleryjskie skrzynie, które wnieśli żołnierze angielskiej warty honorowej, przydzieleni dla uświetnienia uroczystości na londyńskim lotnisku. Tym sposobem
złoty FON dotarł do Warszawy.
Gen. Tatar w jednym z wywiadów stwierdził (R. Wójcik, s.
190): „Depozyt został przekazany ministrowi finansów Konstantemu Dąbrowskiemu, który
przysłał mi do Londynu, jakiś
czas potem, ładną laurkę ze
swym autografem. Także od ministra Modzelewskiego otrzymałem podziękowanie, bardzo serdeczne ...”. Po pewnym czasie
do Warszawy powrócili także Tatar i Chojecki. W 1949 r. obydwaj zostali aresztowani i postawieni przed sądem, za to, że:
„przemycili do Polski złoto FONu, by za te pieniądze przekupić
władze i dokonać kontrrewolucyjnego przewrotu ...” (R. Wójcik
s. 151). Obu skazano na śmierć;
wyroku jednak nie wykonano.
(W tym miejscu relacja Wójcika
znacznie różni się od wersji w
Internecie)
yszard Wójcik (s. 171)
podał: „ w 1951 roku
na polecenie Departamentu Finansów Ministerstwa
Obrony
Narodowej
–
20.12.1950 nr 1/02288/Tjn – i
Departamentu Likwidacyjnego
Ministerstwa Finansów –
12.01.1951 nr UP 171/3/51 powołano komisję, która dokonała przeglądu wartości FON,
składającego się z „monet złotych, złomu złotego, zegarków
złotych i biżuterii”. Segregację i
ewidencję depozytu FON zakończono 28.08.1951 roku. W
wyniku przeprowadzonej segregacji depozytu Funduszu Narodowego z dniu 8 listopada 1951
roku skierowano do przetopu i
przetopiono 122 410 gramów
złota w Mennicy Państwowej; w dniu 22.11.1951 ustalono pozostały depozyt: - „520 zegarków złotych, 156 sztuk biżute-

R

rii, 155 pozycji przedmiotów
wartościowych, np. kamieni
szlachetnych”. Ta część depozytu postawiona została do dyspozycji kancelarii Cywilnej Prezydenta i Urzędu Rady Ministrów. Ostatecznej likwidacji depozytu FON dokonano na podstawie decyzji prezesa NBP z
27.03.1956 roku”.
araz po wyjściu z więzienia gen. Tatar zgłosił się do Cyrankiewicza
z prośbą o skontrolowanie, co
stało się ze złotym FON oraz nieruchomościami za granicą. Nie
uzyskał jednak odpowiedzi”.
(R.Wójcik s. 200)
Na zakończenie swojej opowieści o FON (s. 211-212), Ryszard Wójcik napisał m. in.:
„Znakomity scenograf filmów
Jerzego Hoffmana („Ogniem i
mieczem”), reżyser i dramaturg,
Andrzej Haliński, gawędząc kiedyś ze mną na temat możliwości
zrealizowania – jednak (!) - pełnometrażowego filmu dokumentalnego o FON-ie, a był to
czas „późnej PRL”, nie istniał
jeszcze mecenat prywatny,
zresztą i dzisiaj, jak widać, wcale nie taki hojny, więc rozmowa
miała charakter abstrakcyjny –
powiedział na pożegnanie:
– Dotykałem tego skarbu! Dosłownie – palcem… Realizowałem film, do którego były mi potrzebne rekwizyty z epoki Księstwa Warszawskiego. Pewna
znana aktorka, kochanka Cyrankiewicza, zgodziła się, za opłatą
rzecz jasna, udostępnić swój buduar… Na kominku zobaczyłem
zegar, autentyk! Zegar ze złota,
z wygrawerowana tabliczką, iż
jest on darem dla FON i nazwiskiem dobroczyńcy… Był to zabytek, klejnot w swoim rodzaju,
bo on pochodził z epoki Napoleona. Poprosiłem kurtyzanę pana
premiera o zgodę na przesunięcie tego cacka, że niby jako scenograf lepiej go usytuuję na planie. W rzeczywistości chciałem
bliżej zobaczyć wygrawerowany napis… Dotknąłem złotego
skarbu! Pani domu z rześkością
pantery podbiegła i na oczach
kamerzysty i oświetlaczy klejnot
chyżo sprzątnęła. Dostrzegłem
popłoch w jej wyrazistych źrenicach”.
ważam, że książkę Ryszarda Wójcika warto
przeczytać, chociaż
niektóre z postawionych tam tez
wydają się kontrowersyjne!
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ZAKOCHAJ SIĘ W WESOŁEJ
W sobotę 21 września w Klubie Kościuszkowca w Wesołej, pod auspicjami Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Burmistrza Mariana Mahora, odbył się finałowy koncert podsumowujący konkurs na piosenkę pod hasłem „Zakochaj się w Warszawie – zakochaj się w Wesołej”, zorganizowany z okazji 50-lecia nadania praw miejskich dzielnicy Wesoła. Honorowy Patronat objął
Marszałek Województwa Adam Struzik, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Związek Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych ZAKR oraz Radio dla Ciebie.
Surowe jury w składzie: Jacek Cygan, Izabela Trojanowska i Tadeusz Woźniak zasłużenie przyznało I nagrodę nastrojowej piosence Wesoła skomponowanej przez Wojciecha Zielińskiego do słów
Tadeusza Kordeusza w wykonaniu młodziutkiej Anastazji Karoliny Lizer (zdobyła także nagrodę
publiczności).
Do finału zakwalifikowała się również nasza żartobliwa piosenka napisana przez Wojtka Dąbrowskiego (muz. Dawid Ludkiewicz), którą autor zaprezentował osobiście podczas koncertu galowego. Poniżej tekst tej piosenki.
Agata była z Białołęki,
A siostra Agi z Pragi,
Smutne śpiewały mi piosenki,
A ja mam dość powagi.
Baśka mieszkała na Okęciu,
A Lilka na Ochocie,
Miny ponure jak na ścięciu,
A ja chcę mieć sto pociech.
Julkę poznałem na Gocławiu,
Kaśkę na Marymoncie,
Stwierdziły z żalem: Tyś nas zawiódł,
Znów debet masz na koncie.
Raz poderwała mnie na Bródnie,
Z Targówka smutna wdówka,
Lecz przy niej było jeszcze smutniej,
Skończyła się gotówka.
Po Oli z Woli była Marta,
Na oko rezolutna,

Lecz Marta nie zna się na żartach,
I wciąż jak Ola smutna.
Zocha we Włochach chciała kochać,
Tak samo Hela z Bielan,
Lecz raz po raz strzelały focha,
I nici znów z wesela.
Urszula była z Ursynowa,
A Nina spod Anina,
Rozstały ze mną się bez słowa,
Taki był smutny finał.
Wtedy najlepszy mój przyjaciel,
Co ze mną kończył szkołę,
Rzekł: przegoń smutne panny, bracie,
Zakochaj się w wesołej.
Na zawsze humor ci poprawię,
I już nie wpadniesz w dołek,
Jeśli masz kochać się w Warszawie,
Zakochaj się w Wesołej!

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

W trosce o własne siedlisko
plastikowego kubka korzystamy najczęściej jeden raz, a rozkłada się on
w środowisku ponad czterysta lat. Te bulwersujące proporcje przemawiają za rezygnacją z plastiku w naszym gospodarstwie domowym na korzyść
ekologicznych rozwiązań. Nic dziwnego, że ograniczenie plastiku w użytku codziennym znalazło się w agendzie polityki rządu zmierzającej do wyeliminowaniu problemu. Działania te są też częścią polskiej polityki klimatycznej. To, by nasza gospodarka stała się bezpieczna dla planety jest wymogiem porozumień międzynarodowych, ale też fragmentem
wielkiego projektu, który zakłada ograniczenie emisji CO2, jak również uwzględnia korzystanie na
dużą skalę z odnawialnych źródeł energii.
Trzeba jednak pamiętać, że procesy te i cała transformacja gospodarki na ekologiczną muszą być
prowadzone stopniowo, z uwzględnieniem interesów każdego obywatela. Startujemy z innego punktu niż inne kraje zachodnioeuropejskie, które na wdrażanie prośrodowiskowych norm miały kilkadziesiąt lat. Polska była takiej szansy pozbawiona z przyczyn od nas niezależnych. Troska o środowisko przez cały okres PRL w praktyce schodziła na plan dalszy. Wystarczy przypomnieć, że w latach 70. i 80. nasze rzeki przypominały ścieki, którymi płynęły zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne groźne dla środowiska, dla zdrowia ludzi i zwierząt. Obecność rzeki można było bez trudu wyczuć z odległości wielu kilometrów. Przywrócenie w nich życia zajęło wiele dekad.
Trudno zrozumieć czym kierują się osoby zaśmie„Trudno zrozumieć
cające i trujące środowisko. Wydawać by się mogło że
oczywistością jest wyrzucanie śmieci w miejscach do
czym kierują się
tego przeznaczonych. Tymczasem, wystarczy przejeosoby zaśmiecające chać się po Polsce żeby zobaczyć na własne oczy sterworków ze śmieciami wyrzucane wprost do przyi trujące środowisko” ty
drożnego rowu albo do lasu. Tłumaczenie tego - bo ludzie tacy są – nie wystarczy. Żadna edukacja nie odniesie tu skutku, bo to ewidentnie zła wola. Co
ciekawe, dzieci i młodzież pod wpływem szkoły mają znacznie większe zrozumienie dla potrzeby
ochrony przyrody i środowiska. Ktoś, kto zadał sobie trud, aby ukradkiem pozbyć się śmieci łamiąc
wszelkie zasady, zwykle wyrzuca je w worku, bo jadąc samochodem nie mógłby zapewne tego zrobić wyrzucając je luzem, sztuka po sztuce. Worek wyrzucić łatwo np. przez okno podczas jazdy i oddalić się szybko z miejsca, w którym zostały wyrzucone.
Próbuję wyobrazić sobie, czym kieruje się osobnik, który to robi. Zapewne jeździ często tą drogą i patrzy na worki, które powyrzucał. Pewnie wcale nie odczuwa tego powodu żadnego dyskomfortu, raczej satysfakcję, że tak chytrze tego dokonał, niezauważony przez sąsiadów i przypadkowych świadków.
Czy nie należałoby pomyśleć o zaostrzeniu prawa tak, by zaśmiecanie otoczenia nie opłacało się
sprawcom. Oni nie robią tego z głupoty, a z poczucia bezkarności i kalkulują, czy to im się opłaca.
Podobnie motywy kierują tym, którzy niszczą przystanki, bazgrolą bezmyślnie po ścianach budynkach etc. Kary, tylko restrykcyjne kary i to kary realne, a nie teoretyczne mogą podobny proceder
powstrzymać. Trzeba pokoleń, żeby zmienić przekonanie wielu osobników dewastujących bezkarnie środowisko o tym, że rów przy drodze jest niczyj. A skoro tak, to można robić tam co się chce.
Można zaśmiecać i niszczyć. Zdarza się, że jeden z drugim wywalają śmieci na pole sąsiada. Spośród rosnących tam zbóż, rzepaku, słoneczników, kartofli wyzierają sterty foliowych porozdzieranych worków z których wyzierają najprzeróżniejsze śmieci. Okolice warszawy obfitują w takie obrazki. Wystarczy pojechać na Zawady nad Wisłą, gdzie nawet w tamtejszych rezerwatach leżą stare lodówki, sedesy, rozpadające się pudła telewizorów, szyby, pojemniki po farbach i inne pozostałości po remontach, budowach etc.
Jak temu przeciwdziałać? Najskuteczniejsze byłoby uderzenie po kieszeni sprawcy. Konieczne jest
doprowadzenie do sytuacji, w której zapanuje powszechne przekonanie, że czyn zabroniony zostanie ukarany, a kara będzie nieuchronna. Do tego, jednak potrzebne jest powołanie wyspecjalizowanych służb, które w sposób profesjonalny i zdecydowany zajmą się tym problemem. Potrzebna jest
też edukacja na poziomie szkolnym, a nawet wcześniej oraz akcje uświadamiające potrzebę ochrony środowiska. Jak poczuje się tatuś lub mamusia, gdy usłyszą, że ich dziecko z całą klasą zbierało
śmieci wyrzucone do lasu, na pole, do rowu. Że zebrali też to, co wyrzucili rodzice. Na pewno poczują się przyjemnie.
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Kombinacje i manipulacje...
o, że społeczeństwo jest manipulowane pojąłem dawno, dawno temu.
Mam włączony mechanizm obronny, ale ciągle wymyślane są nowe diabelskie techniki skutecznego wchodzenia w ludzkie mózgi, więc – Bogiem
a prawdą – nie mam stuprocentowej pewności, czy mimo dużej wiedzy na ten temat i ostrożności tajemne siły nie gmerają w mojej podświadomości. Cóż, robota w szklanych biurowcach wre, buduje się ich coraz więcej, choć nic tam się nie produkuje poza marzeniami i coraz skuteczniejszymi technikami oszustwa. I efekty są. To dzięki umiejętności wchodzenia do głów Polaków jesteśmy w czołówce światowej jak idzie o nabywanie tak zwanych suplementów diety, czyli placebo pomagającego ludziom chorym niczym umarłemu kadzidło (czytaj też
- bezwartościowego pseudomedycznego gówna). W 2018 r. wydatki Polaków na leki OTC (wydawane bez recepty) i suplementy diety sięgnęły prawie 13,3 mld zł, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. To najlepsze świadectwo poziomu naszej (nie)świadomości.
Informacje, na podstawie których przeciętny obywatel buduje własne sądy o świecie polityki, są
fragmentaryczne. Ich źródłem przed wszystkim są media, w dalszej kolejności inne osoby oraz obserwacje własne. Jednak to, co pokazują nam w telewizji znacznie różni od tego, co naprawdę dzieje się na politycznej scenie. W zestawie informacyjnego posiłku dla widza usłużni politycznie telewizyjni spryciarze najczęściej stosują jednostronność, czyli tendencyjne zgromadzenie wiadomości o wyłącznie pozytywnym bądź negatywnym aspekcie danej sprawy. To najlepsza droga do wywołania u widza jednoznacznie ukierunkowanej reakcji emocjonalnej. Przykłady. Przez ostatnie
cztery lata ze studia telewizji TVN nie padło nawet jedno pozytywne zdanie o PiS i pisowskim rządzie, choć powinno, bo nie wszystko to, co robi ten rząd i partia było złe. Z kolei w TVP SA nie usłyszałem przez cztery lata słowa krytyki pod adresem PiS i ekipy rządzącej, choć powinno ono paść
wielokrotnie, ponieważ ekipa ta i sam Prezes nie raz strzelali sobie w stopę.
ekceważony przez polskie high society Prezes okazał się mądrzejszy od inteligenckich elit
skupionych tradycyjnie przy liberałach. Pojął, że władza w państwie leży w rękach Polaka
– katolika, niewykształconego, zmarginalizowanego przez poprzednią władzę, osamotnionego ze swoimi ciągłymi problemami i nie chodzącego do wyborów w ramach politycznego bojkotu. Trzeba tylko znaleźć klucz do jego zagubionej duszy, popracować nad nim, pochylić się z troską
nad jego losem, za oddanie głosu obiecać bonus i przede wszystkim wywiązać się z danej obietnicy. Prezes pojął, że każdy wykluczony biedak pod każdą szerokością geograficzną będzie dozgonnie wdzięczny swojemu łaskawcy – dobrodziejowi za podanie mu ręki. A że wykluczonych biedaków jest w każdym społeczeństwie dużo więcej niż zainteresowanych jedynie czubkiem własnego
nosa i średnio interesujących się polityką oraz wyborami lemingów, władza leży na ulicy.
Nie ma się co oszukiwać, Prezes to wielka osobowość, bezwzględny gracz o niebywale wysokim poziomie makiawelizmu, uwielbiający brutalną walkę i bezpardonowo manipulujący ludźmi w celu osiągnięcia politycznej korzyści. Według zasad starożytnej retoryki, w każdej mowie przywódcy należało mieć
na uwadze trzy wartości: podobać się, nauczać i wzruszać. Tylko osiągając te trzy skutki można według
Cycerona liczyć na dotarcie do słuchaczy i przekonanie ich do własnych racji. Dobrym przykładem jest
Adolf Hitler, który kierując się tymi zasa„W TVP SA nie usłyszałem
dami dotarł do umysłów 80 milionów
Niemców. Wskazał ludowi śmiertelnego
przez cztery lata słowa
wroga, rzekomego sprawcę wszystkich
krytyki pod adresem PiS
nieszczęść tego narodu - światowe żydostwo i na tym wjechał na szczyty włai ekipy rządzącej, choć podzy. Prezes też wskazał ludowi wroga winno ono paść wielokrotnie” łże elity (“my jesteśmy tu gdzie wtedy, oni
tam gdzie stało ZOMO”, “wy zdradzieckie mordy”), dodał do tego grona osoby z kręgu LGBT oraz uchodźców i też na całe lata zajmie miejsce
na samym szczycie władzy, ponieważ ma wszystkie trzy cyceronowskie wartości w małym palcu. Natomiast sejmowa opozycja ani większości wyborcom się nie podoba, ani nie potrafi nauczać, a już na pewno nie potrafi wzruszać. Ma więc nikłe szanse na wygranie październikowych wyborów.
Prezes i jego partia potrafili nawiązać bliskość kulturowo - światopoglądową z elektoratem liczonym na grubo ponad 50 proc. uprawnionych do głosowania. Jest to wzajemna niechęć do jakichkolwiek zmian obyczajowych, do LGBT (atak na polską rodzinę), do uchodźców, do aborcji na żądanie, do małżeństw homoseksualnych, do prawa do adopcji dzieci przez takie małżeństwa. Ponadto, program 500+ awansował społecznie i cywilizacyjnie znaczną część obywateli borykających się
dotychczas z odrzuceniem i niedostatkiem, więc można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć,
że ta potężna grupa społeczna karnie pójdzie do urn i zagłosuje na PiS. I na koniec ta ujmująca lud
swojskość Prezesa i jego ludzi (są naszym lustrzanym odbiciem, mają, owszem, tak jak my braki w
obyciu, ale ciężko pracują na naszą rzecz, by wygospodarować po te 500 zł dla każdego naszego dzieciaka oraz trzynastą emeryturę dla teściów i dziadków).
yborcy PiS, podobnie jak reszta Polaków, są poddawani różnym odmianom manipulacji. Manipulują przede wszystkim media, więc nie dziwota, że Prezes jest na tym obszarze nienasycony. Już nie wystarcza mu kontrola nad mediami publicznymi, chciałby dobrać się także do prywatnych. To nie będzie łatwe, ale nie niemożliwe. Telewizja Polsat, której serwis informacyjny miał u mnie wyłączność, nagle stała się miałka i bezpłciowa. Po prostu nijaka. Tuż
przed wyborami wicepremier Jarosław Gowin powrócił do tematu „repolonizacji” mediów, czyli ustawowego ograniczenia zagranicznej własności w prasie, radiu, telewizji i mediach internetowych.
O “repolonizacji” dużo wcześniej napomykał kilkakrotnie sam Prezes dając szefom państwowych
spółek subtelnie do zrozumienia, że powinni wspierać reklamami przede wszystkim wydawców rodzimych. “Repolonizacja” miałaby polegać na wykupieniu przez spółki z jednoosobowym udziałem
skarbu państwa znacznej części udziałów od wydawców i nadawców zagranicznych (TVN, Bauer
Media, Polska Presse, Ringer Axel Springer, Marquard). Już od jesieni 2017 roku leżą w sejfie PiS
opracowane warianty przepisów w zakresie “repolonizacji” mediów. Czekają jedynie na decyzję polityczną. “Szanujące się państwo i szanujący się naród nie może dopuszczać do tego, by większość
mediów znajdowała się w cudzych rękach” - grzmiał ostatnio Gowin. “I to jest zadanie, które stoi
przed naszym rządem, jeżeli będziemy nadal sprawować władzę w następnej kadencji”. Na szczęście pojawił się problem nie do przejścia - Bruksela. Oni nie zezwolą na żadną “repolonizację”. Przepoczwarzono więc szybko “repolonizację” na “dekoncentrację”, czyli stworzenie systemu ograniczenia własności tylko w jakimś segmencie medialnego rynku. Co to może oznaczać? Jak zwał, tak
zwał, ale wykup udziałów przez państwowe spółki oznaczałby moim zdaniem koniec wolności mediów w naszym państwie. Trudno uwierzyć, że wypowiedź ważnego polityka obozu rządzącego pochodziła z tak zwanej “czapy”. Prezes wie, że bez podporządkowania sobie choć części prywatnych
mediów ciężko mu będzie utrzymać władzę, więc nie wierzę, że na tym polu odpuści.
est jednak w gadaniu o “repolonizacji” czy “dekoncentracji” nuta obłudy, a może po prostu cichy bunt przeciwko woli Prezesa, by spółki z jednoosobowym udziałem skarbu państwa nadmiernie nie wspierały reklamami zagranicznych wydawców. Jedna z największych spółek o znaczeniu strategicznym dla państwa uporczywie pasie reklamami jedną z lokalnych gazet wydawanych
dwa razy w tygodniu przez niemiecki koncern. Rozdawana na terenie całej Warszawy gazeta o dosyć
skąpym nakładzie nie ma szans dotarcia do szerokiej rzeszy mieszkańców prawie dwumilionowej metropolii, więc jej siła rażenia jest nikła. Mimo to niemiecki wydawca łyka corocznie od państwowej spółki setki tysięcy złotych, ostatnio kilkadziesiąt tysięcy za cztery strony reklamujące cykliczną imprezę
organizowaną na służewieckim hipodromie. W ubiegłym roku spółka wykupiła na tę okoliczność aż
8 stron w niemieckiej gazecie. Do transakcji należy dodać duży baner reklamowy wykupiony na jednym z portali internetowych będącym częścią niemieckiego holdingu mediowego.
I może nie byłoby o czym pisać, gdyby nie to, że wiceprezeską owej państwowej spółki jest pani pełniąca wcześniej przez wiele lat funkcję dyrektorki biura reklamy gdzie? Właśnie w tym niemieckim koncernie, który dzisiaj pasie państwowymi pieniędzmi. Chyba uprawnione byłoby użycie w tym przypadku użycie określenia “kumoterstwo”, a może nawet znacznie mocniejszego? Żeby było jasne - jestem zdeklarowanym przeciwnikiem “repolonizacji”, “dekoncentracji” i jakiegokolwiek politycznego dłubania w
kwestiach własnościowych mediów. Szanuję uczciwą konkurencję na rynku reklamowym i wolność wyboru dla reklamodawcy. Ale uporczywe preferowanie przez wiceprezeskę zamożnej państwowej spółki
jednego tylko zagranicznego wydawnictwa, w którym osoba ta przez wiele lat była zatrudniona na stanowisku dyrektora biura reklamy i marketingu, jest moim zdaniem niedopuszczalne i jako takie powinno zostać ostro napiętnowane przez właściciela spółki, czyli nowo powołanego ministra finansów.
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Niedzielna gonitwa Wielka Warszawska już po raz 74. na Służewcu

Dla rdzennego warszawiaka najważniejsze są trzy daty
perów i publiczności tradycyjnie
będą derbiści, czyli czteroletni
ogier Fabulous Las Vegas oraz
legitymująca się świetnym rodowodem klacz Nemezis, triumfatorka tegorocznych Derby. Będzie miała w siodle ściągniętego
specjalnie na tę okoliczność z
Wysp dżokeja Kierana Thomasa
O`Neilla, mającego od 2015 r.
na koncie 230 wygranych gonitw oraz 2,2 mln funtów wygranych nagród. To solidna średnia półka brytyjskich jeźdźców,
podobnie jak znany już w Polsce ze skutecznej jazdy Irlandczyk Fergus Sweeney, który dosiądzie ogiera Ophelia`s Aidan,
nie typowanego przez fachowców do udziału w ostatecznej
rozgrywce. Moim zdaniem koń
ten ma duże szanse nie tylko ze
względu na dosiad brytyjskiego
profesjonała oraz fakt, że w pięciu tegorocznych wyścigach najwyższej kategorii aż czterokrotFOTO: TS
nie mijał celownik na drugim
miejscu. Jesienią liczy się także
forma stajni, a trener Maciej Janikowski już przed zakończeniem sezonu wyścigowego udowodnił, że tegoroczny sezon należy do niego. W ubiegłą niedzielę w nagrodzie Rzeki Wisły trenowana przez Janikowskiego i
kompletnie nie liczona w totalizatorze klacz Joshua`s Star ku
osłupieniu widzów “skentrowała” wyścig bijąc koleżankę ze stajni Dreamline.
to jeszcze może być zagrożeniem dla pary FaWielka Warszawska przyciąga rokrocznie na Służewiec tłumy
bulous Las Vegas - Nemieszkańców stolicy.
mezis? Teoretycznie można by
wskazać na trzyletnią klacz Pride of Nelson, rzetelną siedmioletnią Height of Beauty (jeśli
bieżnia będzie miękka) oraz taNIEDZIELA 29 WRZEŚNIA
jemniczego siedmioletniego
wałacha Cosmic City będącego
Gon. I: Neptune, Kontusz, San Escobar, Delos
w treningu czeskim. Co do PriGon. II: Tamoola, Raquel Fire, Sunmoonstar
de of Nelson istnieje obawa, czy
Gon. III: B`Valentine, Zefora, Neverland, Teleia
mająca w nogach ciężkie wyGon. IV: Xawery, Mukhadar, Incepcja, Arkano
ścigi młoda wiekiem klacz nie
Gon. V: Inter Royal Lady, Greek Getaway, Fiburn F
odczuwa już trudów sezonu.
Gon. VI: Rustigue, Trojka, Theskyisnolimit, Sumidero
Nie mam natomiast żadnych
Gon. VII: Nemezis, Ophelia`s Aidan, Cosmic City, Fabulous Las
wątpliwości co do jej talentu,
Vegas (“czarny koń” Salasaman)
czy profesjonalizmu trenera
Gon. VIII: Minsor, Kingi Star, Frantic, Gec
Piotra Piątkowskiego. Nieco leGon. IX: Majkel, Sombor, Caresser, Domitz
ciwa Heigh of Beauty prezentuje stabilną formę i posiada doWielka Warszawska ma
ponadstuletnią tradycję.
Obrosła legendą i nadal
dla rdzennego warszawiaka jest wyznacznikiem stołecznej tożsamości. To
wielkie warszawskie święto odbędzie się już w najbliższą niedzielę na zielonym służewieckim hipodromie.
dniesienia do Wielkiej
Warszawskiej można
znaleźć dosłownie
wszędzie - w literaturze, w malarstwie, w filmie. Pisali o jej magicznej atmosferze Joanna
Chmielewska, Zdzisław Umiński oraz warszawski bard Stanisław Grzesiuk. W serialu TVP
„Jan Serce” tytułowy bohater
szukał dla ciężko chorej matki
owocu krzewu kaliny, który
miałby jej pomóc, właśnie na służewieckim torze, a pan Julian
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Jabłkowski, zagorzały bywalec
wyścigów konnych brawurowo
zagrany przez niezapomnianego
Wiesława Michnikowskiego, wygłosił słynne zdanie - drogowskaz: “dla prawdziwego warszawiaka najważniejsze w roku
są trzy daty: urodzenia, Powstania Warszawskiego i dzień Wielkiej Warszawskiej”. W tym roku
gonitwa ta zostanie rozegrana
już po raz 106, ale w Warszawie
po raz 104, ponieważ w latach
1917-18 odbywała się w Odessie, gdzie wówczas stacjonowała większość polskich folblutów.
Natomiast na Służewcu Wielka
Warszawska, której patronuje
urzędujący prezydent stolicy, rozegrana zostanie po raz 74.
ozgrywany na dystansie 2600 m wyścig
przyciąga rokrocznie
na tor Służewiec tłumy mieszkańców stolicy. Faworytami ty-
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Czy tegoroczna derbistka Nemezis postawi w Wielkiej Warszawskiej kropkę nad i?
datkowy atut w postaci znającego służewiecki tor jak własne
pięć palców, świetnego taktyka Tomaša Lukáška, czeskiego
internacjonała często goszczącego w Warszawie. Im bieżnia
będzie cięższa, tym bardziej
wzrastają szanse na dobry wynik klaczy trenowanej przez
Emila Zahariewa. Na “czarnego
konia” tegorocznej WW typujemy trzyletniego ogiera Salasaman, któremu moim zdaniem
brakowało w kilku wyścigach
szczęścia.
ielką niewiadomą
jest przybysz z
Czech, brytyjskiej
hodowli siedmioletni siwy wałach Cosmic City pod kandydatem dżokejskim Davidem Lišką.
Na przestrzeni pięciu lat wałach
wygrał na zagranicznych torach, przede wszystkim we
Francji, prawie ćwierć miliona
euro, a to znaczy wiele. Co
prawda od dawna żadnej dużej
gonitwy na Służewcu nie wy-

W

grał folblut z zewnątrz, ale tym
razem suma wygranych nagród
nagród musi budzić respekt i
wielką ostrożność w typowaniu. Cosmic City jest mocno eksploatowany, w zaktualizowanej
w kwietniu 2018 r. międzynarodowej
bazie
folblutów
(www.pedigreequery.com)
widnieje informacja, że w 55
startach mijał celownik jako
pierwszy 15 razy, a 14 meldował się na płatnych miejscach.
Należy więc chyba dodać do tego bilansu jego starty z drugiej
połowy 2018 i do września roku
bieżącego, czyli pięć gonitw wygranych oraz osiem miejsc płatnych. Z performance wałacha
wynika, że najlepiej czuje się na
dystansach powyżej 2400 m, w
maju tego roku był krótko trzeci na torze w Deauville na dystansie 3400 m. To oznacza, iż
jest to koń niezwykle silny, zapewne bez finiszu, szczególnie
niebezpieczny na grząskiej bieżni. Rodowodem nie zachwyca,

uwagę zwraca jedynie ojciec
matki Dalakhani, zwycięzca Łuku Triumfalnego w Paryżu, Koń
Roku 2003 w Europie, półbrat
wybitnego Daylami (3,6 mln
USD na koncie).
egoroczna Gala Wielka
Warszawska rozpocznie się o godz. 12.30, w
programie 9 wyścigów, w tym 4
najwyższych kategorii A i B. Cała niedziela na Służewcu tradycyjnie upłynie w klimacie starej
Warszawy. Z myślą o najmłodszych przygotowano specjalną
strefę z różnymi atrakcjami. Na
Służewiec najłatwiej dojechać
samochodem (wjazd od ulicy
Puławskiej 266). Można też wybrać komunikację miejską,
szczególnie dogodny jest autobus linii 300, kursujący w dni
wyścigowe między stacją Metro
Wilanowska a służewieckimi torami co 30-35 minut. Obecność
każdego, kto czuje się warszawiakiem, obowiązkowa!
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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Ursynowski Dzień Seniora
Przełom września i października to dni już od wielu lat tradycyjnie poświęcone seniorom.
Również na Ursynowie obchody
senioralne mają sporą tradycję.
Do 2018 roku przez cztery lata
realizowany był “Tydzień Seniora na Ursynowie” z bardzo bogatym programem rozrywkowym i artystycznym. W bieżącym roku formuła została zmieniona.
Podczas “Warszawskich Dni Seniora 2019 21.09 - 1.10” z ponad tygodniowym programem wypełnionym wydarzeniami przez wszystkie dzielnice, Ursynów zorganizował Dzień Seniora w
dniu 21. września, natomiast Ursynowski Tydzień Seniora - zgodnie z zapowiedzią naszego Ratusza - planowany jest
w listopadzie.
Tegoroczny Ursynowski Dzień Seniora odbywał się w Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy ul. Kajakowej 12b. Prawie każdy kto tam trafił, mógł w programie znaleźć coś dla siebie. I turystyka europejska, coś o dietetyce dla seniorów, i
dwa super hity: pokaz mody “Stylowi
Seniorzy” oraz nauka tańczenia tanga
wraz z późniejszą “milongą”. Wystarczyło pojawić się około godz. 15 i atrakcyjne spędzenie czasu było zapewnione
do późnego wieczora. Ale po kolei.
Pierwszą pozycją programu było spotkanie z podróżniczką Lolitą Brzozowską - Roman, która opowiadała o podróży po greckiej wyspie Milos i zapro-

ponowała przygotowany przez siebie
pokaz multimedialny. Świetne zdjęcia,
czasem połączone z krótkimi filmikami
- oprowadzające po całej wyspie z archipelagu Cyklady na Morzu Egejskim.
– Kochani, zacznijcie zwiedzać, podróżować, to wcale nie jest takie drogie.
Nie trzeba zaraz jechać za granicę, jest
tyle atrakcyjnych miejsc w naszym pięknym kraju. Trzeba tylko wyrwać się z
domu, sprzed telewizora – zachęcała
seniorów podróżniczka Lolita Brzozowska - Roman.
Po takiej atrakcyjnej prezentacji turystycznej na pewno u wielu osób coś zostało w pamięci, zachęcając być może do
zaplanowania jakichś nowych wojaży.
Zaraz po godz. 16 pojawili się “Stylowi seniorzy” - z pokazem mody przygotowanym przez ursynowskich seniorów pod kierunkiem projektantki
Agnieszki Wyrwał. Kilkanaście pań i
trzech panów prezentowało styl jeansowy z różnymi kolorowymi fru-fru-apaszkami i innymi zwiewnymi dodatkami, które kiedyś odważyłyby się nosić
tylko całkiem młode osoby.
Gwiazdami pokazu były m. in. panie
z ursynowskiej Rady Seniorów, pomysłodawczynie i współtwórczynie tej prezentacji. Pokaz prowadzili wiceburmistrz Ursynowa Jakub Berent i
Agnieszka Wyrwał - profesjonalna projektantka mody i radna stołeczna.
Jako pierwsza pojawiła się na wybiegu Irena Wuttke - Miszczak, przewodnicząca ursynowskiej Rady Seniorów.

Spodnie jeans, żółta bluzka, rozpięta
koszula typu flanelowego w szaro-czarną grubą kratę i podwinięte rękawy,
luźny szal również z żółtym i szarym,
dopasowana kolorystyka włosów, jasna torba w lewej ręce. I mocne akcenty - koralowe szpilki, koralowe paznokcie, koralowa pomadka. No, no, Irenko,
ładnie... Pierwsze kroki trochę niepewne, chyba jeszcze nigdy nie była na profesjonalnym wybiegu dla modelek, ale
potem już poszło... I następne - pani
Sławka, pani Irenka, pani Krystyna, pani Małgorzata, inne panie, wreszcie
pan, potem drugi, ale to tylko rodzynki, panie dominowały. Kolory, styl, coraz pewniejsze taneczne ruchy, luz i
świetna zabawa. Potem krótka przerwa na przygotowanie się i drugi, zapowiadany wcześniej pokaz.
- To prezentacja mojej najnowszej kolekcji, inspirowanej Warszawą - mówiła
projektantka Agnieszka Wyrwał. - Chciałam połączyć obie profesje, którymi się
zajmuję. I to że jestem radną, i że jestem
projektantką. To będzie widać właśnie w
tej kolekcji, która była przygotowywana
specjalnie z myślą o seniorach - wyjaśniała Agnieszka Wyrwał. I znów modelki i modele na wybiegu, ruchy już pewniejsze, ten “pierwszy raz” już mają za sobą. Kolekcja zdecydowanie inna.
Owszem, suknie, czasem długie, czasem
krótsze, zwiewne, różne marynarki, ale
wszędzie pojawiały się grafiki obrazujące najbardziej charakterystyczne budowle i elementy architektoniczne Warszawy

- stylizowany Pałac Kultury i Nauki, warszawskie mosty, pałac w Wilanowie.
Wszystko dobrze zharmonizowane z
muzyką i światłami sceny, i charakterystycznymi, kołyszącymi ruchami modelek i modeli. Zrobiło się ładnie i przyjemnie. Widać było przy tym, że uczestnicy świetnie się bawią.
Po pokazie mody chwila uspokojenia podczas wykładu “Dieta dla osób
starszych”, który przygotowała i prowadziła dietetyk kliniczny Magdalena
Żelezik - Malinowska. Dieta seniorów to
temat bardzo ważny. Żywieniowa świadomość wśród społeczeństwa jest zbyt
niska. U seniorów często ujawniają się
lub nawet pogłębiają złe nawyki i błędy
żywieniowe z poprzednich okresów życia. Seniorzy słuchający wykładu wyraźnie byli skupieni na słowach prelegentki, jakby analizowali, co i w jakim
zakresie powinni zmodyfikować w swoim przypadku.
Przyszła wreszcie pora na kolejny hit
wieczoru: nauka poprawnego tańcze-

nia “milongi”, a później - w nagrodę już pełna praktyka czyli tango milonga.
Milonga to w tradycyjnym rozumieniu
tango do tańczenia w odróżnieniu od
tanga, którego się słucha. Z czasem tańczone tango zaczęto określać jako “tango milonga”. Milonga, w odróżnieniu
od melancholijnego tanga wyróżnia się
mocnym, bardziej wyrazistym rytmem.
Teoretycznie wszystko jest jasne, ale w
praktyce bywa różnie, a naprawdę sympatyczne tańce są wtedy, gdy partnerzy,
a zwłaszcza tancerz jako prowadzący
partnerkę, zna dobrze ruchy i zasady
poruszania się na parkiecie. Tangową
imprezę taneczną dla seniorów prowadzili trenerzy ze Stowarzyszenia Tanga
Argentyńskiego “La Mirada”.
Muzyka, taniec, muzyka, partnerka
czy partner w pobliżu, blisko ale nie za
bardzo, taniec. W tym jest jakaś magia,
dużo magii. Taniec. Milonga. Chwilami
zapomina się, że jest się seniorem. To
dobrze, o to przecież chodzi.
Bogusław Lasocki
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WYNAJMĘ pokój umeblowany
11 m2, Stegny, 506 68 75 94

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
KWIACIARNIA FLORA URSYNÓW
oferujemy szeroki wybór
wiązanek i kompozycji na
1 listopada - Dzień Wszystkich
Świętych.
Wiązanki z żywej chryzantemy.
Kompozycje artystyczne,
dekoracje nagrobne. Opieka nad
grobami. Dostawa do domu.
Kwiaciarnia FLORA, ul. KEN róg
Surowieckiego (przy wejściu
do metra Ursynów).
Tel.: 794 591 098 Zapraszamy
OSTOYA za gotówkę lub na
aukcje: obrazy. brązy, militaria,
zegary, design, art deco
SKUP: monet, sreber, platerów,
odznaczeń, wyr. złotych.
aukcje@ostoya.pl,
tel.: 22 839 24 06,
ul. gen. Zajączka 8, Warszawa
SKUP książek, dojazd,
509 548 582
SOSNA opałowa, 791 394 791

SKUP AUT, 503 901 642

ANGIELSKI - doświadczenie,
692 651 820
ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
HISZPAŃSKI, 507 087 609
JĘZYK POLSKI, 508 310 505
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61
WYCENA NIERUCHOMOŚCI,
OCENA STANU TECHNICZNEGO
I PRAWNEGO MIESZKANIA.
POMOC W SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI. TANIO,
FIRMA, 880 220 389

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
! Kabaty, 78 m2, 3 pok. 790
tys. zł, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Okazja! 110m2 Kabaty, 4 pok.,
990 tys.zł, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 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
! 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
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. 601 720 840
! Mokotów Górny, segment
250 m2, blisko metra, tylko
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m 2 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, 280m2, 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, wolnostojący
! Zalesie-U
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 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 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, 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 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 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 750 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
! Ursynów, Wąwozowa, lokal
do wynajęcia, 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
! Żoliborz, 75 m2 + 100 m2
ogródek - do wynajęcia, 7500 zł +
VAT/ m-c lub sprzedaż 1,5 mln zł,
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

PRALNIA na Sadybie zatrudni
osoby do pracy, również bez
doświadczenia.
Oferujemy umowę o pracę w
pełnym lub częściowym wymiarze.
Zapraszamy, 502 64 24 05
SZKOŁA PODSTAWOWA nr
340, ul. Lokajskiego 3 zatrudni
sprzątaczki, 22 546 61 26
ZATRUDNIĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 696 249 568
ZATRUDNIĘ na parking
emeryta niepalącego, 691 473 778
ZATRUDNIMY do pracy
fizycznej i ślusarza w firmie
produkującej z metalu z okolic
Piaseczna, tel. 602 253 180

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
ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
CYKLINOWANIE, 696 269 184

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
FIRMA REMONTOWA remonty
naprawy:: hydraulik, elektryk,
montaż, złota rączka, itd.
Tel. 600 042 965. Szybko, uczciwie
GLAZURA, malowanie,
szpachlowanie, panele, płyta G-K,
elektryka, hydraulika, firma
rodzinna, 692 885 279
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75

DO sprzątania bloków i terenów,
510 956 006; 509 318 602
KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
zatrudni pomoc do kuchni,
601 778 504
POMOC do kuchni, kelnerów wieczorami, 506 040 519
PRZYJMĘ panią do pracy w
bufecie. Mile widziane osoby na
emeryturze lub ze Wschodu,
501 278 650

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE, gładź,
696 269 184
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MOSKITIERY, 602 380 218

RENOWACJA mebli,
510 266 143
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
TAPICEROWANIE, renowacja
mebli, 501 283 986
TELEWIZORY, 501 829 771
TYNKI, wylewki, piana pur,
668 327 588

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
DOM OPIEKI, Piaseczno,
601 870 594
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Ursynów

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Piątek, 27 września, 18.0020.00 i sobota, 28 września,
10.00-1
14.00 i 15.00-2
20.00:
VI Festiwal Ursynowski Czas z
Twórczością Amatorską UCZTA.
W piątek otwarcie wystawy
prac plastycznych i fotograficznych, wzbogacone recytacjami
wierszy i akcentami muzycznymi. W sobotę – Dzień Poezji i
Muzyki (recytacje, recitale).
Wstęp wolny.*
Niedziela, 29 września, 18.00:
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” zaprasza na dokument
„Maiden” (Wielka Brytania
2018, reż. Alex Holmes, 97 minut). Wstęp wolny.*
Pasjonująca opowieść o wyczynie pierwszej wyłącznie żeńskiej załogi żeglarskiej. Rok 1989:
dwanaście odważnych młodych
kobiet bierze udział w niebezpiecznych regatach Whitbread.
Środa, 2 października, 18.00:
wydawanie bezpłatnych kart
wstępu na pokaz filmu fabularnego „Jersey” (Indie 2019, reż.
Gowtam Tinnanuri, 157 minut –
Tydzień Indyjski na Ursynowie,
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki”, niedziela, 6 października, 18.00).*
Sobota, 5 października,
18.00: Kino Dokumentu w Domu Sztuki zaprasza na film „Jutro czeka nas długi dzień” (Polska 2019, reż. Paweł Wysoczański, 80 minut).
Dom Sztuki przypomina o
bezpłatnych warsztatach artystycznych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, w tym seniorów
(plastycznych, teatralnych, tanecznych, wokalnych, bębniarskich).* Szczegóły w sekretariacie Domu Sztuki i na stronie
www.domsztuki.art.pl
Dom Sztuki zaprasza do
swoich filii – Klubu Seniora (ul.

Pięciolinii 10, tel. 22 643 02
10) i Modelarni Lotniczej (ul.
Służby Polsce 1, tel. 22 643 12
82), która od poniedziałku do
piątku w godz. 15.00-21.00 organizuje zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (w tym
seniorów).
*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
26.09 – czwartek – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt. „Relacje polsko-szwedzkie w
dobie panowania Wazów
(1587–1668)”
01.10 – wtorek – spotkanie z
prof. Izabellą Rusinową pt. „Generał Karol Otto Kniaziewicz: historia i życie”
03.10 – czwartek – spotkanie z dr Kamilem Kopanią w cyklu Sztuka romańska w Polsce
pt. „Architektura romańska,
cz.1”
08.10 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Wenecki mistrz
Francesco Guardi”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!
Dom Kultury SMB „Imielin”
ul. Dereniowa 6
tel./faks 22 641 19 15
28 września, sobota 18:00 Koncert pod tytułem “Warszawa Wojna i Pokój” w wykonaniu
Joanny Rawik i Marcina Mazurka (fortepian). Zaproszenia w
DK Imielin.
Warsztaty Rockowe iM Granie – 4 i 5.października czyli piątek i sobota 17:00-21:00
ćwiczenia i konsultacje z muzykami w zakresie: gitara baso-

wa, gitara elektryczna, perkusja, wokal. Wstęp wolny.
Info: Małgorzata Wiercińska
504703087
Zapraszamy na zajęcia nauki
gry na keyboardzie. Są jeszcze
wolne miejsca, informacja w DK
Imielin
Kluboteka
Dojrzałego Człowieka
ul. Lanciego 13 lok U9,
tel. 22 370 29 29

Po przerwie
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Teresa Marciniak
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

26.09, czwartek godz. 18:00 –
Klub Podróżnika – „3 DZIEWCZYNY, 3 ROWERY, 3 TYGODNIE - HISTORIA PRZEJECHANIA 1000 KM OD BAKU DO BATUMI ”
Spotkanie z uczestniczkami
wyprawy Zuzanną BOCIAN i
Anną GŁOWACKĄ

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

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

Dzielnicowy
Ośrodek Kultury Ursynów
ul. Kajakowa 12B
tel. 22 125 56 02

Wilanów
27 września na godz. 20.30
mamy ogromną przyjemność zaprosić państwa na pierwsze premierowe przedstawienie „Diabelski Młyn” Kampanii Teatralnej Mamro. Najnowsza propozycja sceniczna Kompanii Teatralnej Mamro będzie bardzo
odmienna od jej zwyczajowego
stylu: Po pierwsze – spektakl jest
kameralny, zarówno pod względem liczby wykonawców, jak i
rozmachu scenicznego. Po drugie – temat: to nieco mroczna
historia przypadkowego spotkania dwojga ludzi; on – słomiany
wdowiec po czterdziestce, ona
– dużo młodsza i z pozoru naiwna. Właśnie: „z pozoru” - to najważniejsze określenie dla tej historii, bowiem nic w niej nie będzie takie, na jakie z pozoru wygląda. Wstęp od 16 lat za zaproszeniami. Ilość miejsc bardzo
ograniczona.

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
Policja

701 75 00
757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
756 70 16...18

Lesznowola

Finał Festiwalu Piosenki Retro
W najbliższą niedzielę, 29 września, podczas plenerowej imprezy w Ogrodzie Saskim,z okazji Międzynarodowego Dnia
Osób Starszych, o godz. 12.30 odbędzie się finał XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga.
W finale tegorocznego konkursu wokalnego wystąpią reprezentanci Kalisza, Krakowa, Lipna, Łodzi,Warszawy i Tarczyna,
którzy będą ubiegać się o Grand Prix ufundowaną przez Muzeum
Polskiej Piosenki w Opolu. Wystąpią również Anna i Romuald
Spychalscy, laureaci Złotego Liścia Retro’2019 oraz dyr. art. Festiwalu Wojciech Dąbrowski, który imprezę poprowadzi.

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
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
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