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N ie ma tygodnia, żeby nasz
obecny przywódca par-
tyjno-państwowy nie za-

skoczył publiczności orzeczenia-
mi, które mają być przyjmowane
do akceptującej wiadomości dro-
gą musowego przekazu. Ostat-
nio przekazał wytyczne dotyczą-
ce modelu rodziny, które nie są
bynajmniej odkryciem Ameryki.
Zgodnie z życzeniem przywódcy
na rodzinę mają się składać je-
den chłop, jedna baba plus dzie-
ciska. Jest to dobrze znany model,
który można nazwać konwencjo-
nalnym, zwłaszcza wtedy, gdy
chodzi o związki ślubne dwojga
ludzi trwające do grobowej de-
ski. Zbiegiem okoliczności ja aku-
rat się do tego modelu stosuję,
mogę więc być stawiany przez
przywódcę za wzór, choć takim
wzorem w praktyce raczej nie mo-
że być sam przywódca, którego
układ rodzinny jest – jakby on
sam powiedział – poza wszelkim
trybem. A bodaj najbardziej tu
brakuje progenitury, wzmacnia-
jącej cokolwiek zanikającą bio-
logiczną tkankę narodu, który za
chwilę będzie się składał już nie-
mal z samych emerytów. Wydaje
się również, że w kręgu najbliż-
szych krewnych wodza ideał ro-
dziny raczej nie jest spełniany.
Czyżby więc co innego się na naj-
wyższym szczeblu mówi, a co in-
nego robi? Aż nie śmiem snuć tak

bezczelnych przypuszczeń, fakty
jednak same mówią za siebie. 

T ak to już bywa, że często naj-
ciemniej pod latarnią. Dla-
tego może dziwić, że o po-

większenie naszego przyrostu na-
turalnego najgoręcej apelują księ-
ża pozostający w Kościele Rzym-
skokatolickim, czyli osobnicy ob-
jęci celibatem, obywatele progra-
mowo nie włączający się w roz-
mnażanie. Wprawdzie chodzą po-
głoski o zniesieniu celibatu, iżby
proboszczów zrównać z popami i
pastorami, ale na razie wydaje się
to mało prawdopodobne. Bo ktoś
może się oburzyć, że jest to niczym
próba wprowadzania pop-music
do filharmonii. Prawdę mówiąc
wszakże, nie tylko ja wolałbym,
żeby w moim Kościele funkcjono-
wali duszpasterze, których nie
zmusza się do życia w stanie niena-
turalnym, a jednocześnie każe się
im, żeby innych do stanu natural-
nego namawiali. Zerwanie z celi-
batem na pewno przyczyniłaby się
do radykalnego ograniczenia zja-
wiska pedofilii w kościelnych szere-
gach i nie trzeba byłoby powoły-
wać specjalnych komisji do jej zwal-
czania.

D yskusja wokół modelu ro-
dziny wzięła się oczywiście
stąd, że w dzisiejszym wol-

nym świecie lansuje się różnorod-
ne związki interpersonalne, w mo-
dę zaczyna wchodzić zmiana płci,
a jednopłciowe partnerstwo seksu-
alne przestaje być rzadkością. Ta-
kie relacje to oczywiście nic nowe-
go, tyle że teraz zrodziło się – zresz-
tą nie tylko w Polsce – dążenie do
nadawania tego rodzaju relacjom
statusu małżeństw, a w każdym
razie do jakichś obwarowań praw-
nych. Będąc z natury liberałem,
nie protestuję przeciwko takim ten-
dencjom, ale przypuszczam, że w

takiej kwestii warto byłoby prze-
prowadzić ogólnopolskie referen-
dum. Trudno przecież z góry prze-
widzieć, czy np. adoptowanie dziec-
ka przez dwóch gejów, będących
po ślubie, okaże się dobrym wyj-
ściem z wychowawczego punktu
widzenia, skoro nie wiadomo, do
kogo maluch miałby zwracać się
per „tato”, a do kogo per „mamo”,
choć w rzeczywistości byłoby to po
prostu zwracanie się po imieniu.
Czy wtedy pani wychowawczyni
w szkole prosiłaby dziecko, by na
wywiadówkę przyszedł albo Ma-
rek, albo Wacek, bo trudno byłoby

jej sprecyzować zaproszenie dla ta-
tusia lub mamusi. 

W praktyce życiowej po-
wstają nawet bardziej
skomplikowane proble-

my, zwłaszcza wtedy, gdy ktoś –
jak najsłuszniej przecież – traktu-
je zwierzęta domowe niczym człon-
ków rodziny, niektórzy radzi by
nawet ochrzcić swojego psa lub ko-
ta, a przynajmniej przyprowadzić
na mszę w celu pobłogosławienia.
Ktoś powie wtedy, że pies czy kot
nie mają duszy, ale ateiści zaraz
zapytają: a skąd wiadomo, że czło-
wiek ją ma? 

C o najgorsze zaś, jako bo-
daj najnowsza komplika-
cja życiowa pojawia nam

się sztuczna inteligencja, która
już teraz udziela  wyjaśnień w
systemie telefonicznym Orange,
potrafi prowadzić samochody bez
żywego kierowcy, a nawet wygry-
wa sprawy sądowe. Z czasem doj-
dzie do tego, że będzie też powo-
ływać członków Sądu Najwyższe-
go i Trybunału Konstytucyjnego
jako instytucja absolutnie nieza-
leżna, a w każdym razie nieuwi-
kłana w spory między partyjne.
Aż strach pomyśleć, że któregoś

dnia może zawędrować na mów-
nicę sejmową...

J estem za tym, żeby sztucz-
nej inteligencji powierzać
również przeprowadzanie

wyborów samorządowych i par-
lamentarnych, a idąc dalej, moż-
na byłoby się zastanowić, czy w
zastępstwie konklawe nie wybra-
łaby ona papieża, podchodząc do
tego z maksymalnym obiektywi-
zmem. Poza wszystkim, byłaby
już teraz bardzo pomocna w or-
ganizowaniu gry piłkarzy repre-
zentacji narodowej, a tym bar-
dziej zawodników Legii Warsza-
wa. Bo raczej nie ma co liczyć na
to, żeby prezes Zbigniew Boniek w
końcu usłyszał alarmowy Brzę-
czek. Osobiście mam do Bońka
pretensję, że zapraszając na re-
wię futbolowej nieudolności na-
szego reprezentacyjnego teamu,
zażądał od każdego frajera wcho-
dzącego na Stadion Narodowy co
najmniej po 180 złotych. Coś tu
nie zadziałała niewidzialna ręka
rynku. Wszak towaru tak marnej
jakości nie sprzedaje się za tak
duże pieniądze. Na miejscu tych,
którzy się na Narodowym nacię-
li, wystąpiłbym do PZPN z rekla-
macją. 

A poza tym wypadałoby za-
pytać, czy w PZPN muszą
upłynąć wieki, żeby wymy-

ślono wreszcie system szkolenia
młodzieży na miarę czasu. Nie ma
bowiem co liczyć, ze wstaną z gro-
bu Ernest Wilimowski i Kazimierz
Deyna i zaczną znowu rozsławiać
polską piłkę – a ten pierwszy rów-
nież niemiecką, w czym byłby po-
niekąd podobny do jedynego dziś
naszego gracza na światowym po-
ziomie – Roberta Lewandowskiego. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Na warszawskim torze Służewiec już po raz ósmy od-
był się bieg inny niż wszystkie. Organizatorzy zastrze-
gają, że jest to jedyna taka impreza w całej Polsce.
Biegacze mieli do pokonania pięciokilometrową trasę
po trawie.

VIII edycja Wielkiej Ursynowskiej przebiegła pod znakiem wspar-
cia działań Fundacji Hospicjum Onkologicznego im. Św. Krzyszto-
fa. Blisko 500 dorosłych oraz 250 dzieci wzięło udział w kilku kon-
kurencjach biegowych. Główną z nich był bieg na dystansie 5 kilo-
metrów. Na dzieci czekały krótsze trasy, w zależności od kategorii
wiekowej. Najlepszym zawodnikiem w rywalizacji OPEN okazał się
Piotr Tokarski, dla którego tegoroczna odsłona imprezy była kolej-
ną z rzędu.

Biegacze zgodnie przyznawali, że wyniki osiągane na tak specy-
ficznej nawierzchni bywają dalekie od rekordów życiowych. Jed-
nak nie to było najważniejsze. Wysoka frekwencja została osią-
gnięta dzięki atmosferze jaka towarzyszy imprezie.

- Na boso biega się zupełnie inaczej. Jest zdecydowanie trudniej,
dlatego tym bardziej cieszę się ze złamanych 30 minut – powiedział
Piotr Zalewski, wiceburmistrz Ursynowa. 

Nagrody zostały wręczone w aż 18 kategoriach wiekowych i
dwóch OPEN. Pierwsze trzy osoby z każdej kategorii otrzymały sta-
tuetki, zaś wszyscy, którzy ukończyli bieg nagrodzeni zostali meda-
lami. Najmłodszymi uczestnikami zmagań na najdłuższym dystan-
sie byli dwunastolatkowie, zaś najstarszym zawodnikiem był 77-let-
ni Eugeniusz Moszkowicz.  Wśród uczestników nie zabrakło wyjąt-
kowych postaci ursynowskiej społeczności biegowej. Jednym z nich
jest Luis Fre, którego znak rozpoznawczy stanowi flaga Wenezueli. 

Zakończyły się prace bu-
dowlane w żłobku przy
ulicy Cynamonowej.
Urząd otrzymał wszystkie
decyzje pozwalające na je-
go rejestrację, a tym sa-
mym niezwłoczne rozpo-
częcie naboru. 

Zespół Żłobków m. st Warsza-
wy rozpoczyna procedury zmie-
rzające do uruchomienia pla-
cówki – trwa nabór. Rejestracja
wniosków w Systemie elektro-

nicznym rekrutacji możliwa jest
w terminie do 20.09.2019 roku
do godziny 09:00. (informacje
na www.zlobki.waw.pl/)

Budynek przy ulicy Cynamo-
nowej zaprojektowano jako par-
terowy, częściowo podpiwniczo-
ny. Obiekt posiadać będzie wła-
sny zespół żywieniowy. Teren
żłobka jest ogrodzony, posiada
plac zabaw o nawierzchni czę-
ściowo trawiastej, a częściowo
poliuretanowej. Obecnie w koń-

czy się proces aranżacji wnętrz,
trwa montaż mebli oraz nie-
zbędnego wyposażenia. Urząd
Dzielnicy Ursynów planuje tak-
że budowę kolejnych trzech
żłobków w ramach realizacji pro-
gramu Prezydenta m.st. Warsza-
wy Rafała Trzaskowskiego. 

- W nowym budynku miejsce
znajdzie przynajmniej 150 malu-
chów. Dzielnica Ursynów wydat-
nie pomogła Zespołowi Żłobków
m. st Warszawy, przejmując na
siebie ciężar budowy dwóch
nowych żłobków – przy ul. Cyna-
monowej oraz przy ul. Kazury.
Koszt tych inwestycji to 18 mln
zł. Żłobek przy ul. Cynamono-
wej jest już gotowy, a umowa z
wykonawcą obiektu przy ul. Ka-
zury przewiduje zakończenie
prac budowlanych w grudniu te-
go roku. W kolejnych miesiącach
urząd będzie wyposażał żłobek
przy ul. Kazury i pozyskiwał do-
kumenty niezbędne do rozpo-
częcia procesu rekrutacji – mówi
burmistrz Ursynowa Robert
Kempa. 

Wielka Ursynowska już po raz ósmy

Budowa żłobka przy ulicy Cynamonowej zakończona
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Kolejny plenerowy kon-
cert muzyki klasycznej na
ursynowskim Olkówku po-
święcony był tym razem
muzie lżejszej – operetce,
operze buffa  czyli komicz-
nej i musicalowi. Niedziel-
ny mokry poranek trochę
niepokoił, jednak deszcz
wkrótce przestał padać i
wierni fani dobrej muzyki
na powietrzu znów poja-
wili się licznie. 

Jak zwykle przyjechali rowe-
rzyści, sporo osób przyszło z ma-
łymi dziećmi. Spóźnialscy mu-
sieli stać, gdyż mokra jeszcze tra-
wa niezbyt nadawała się do sia-
dania, co dotychczas było nor-
malną praktyką. 

Wybitni wykonawcy 
na trawiastym Olkówku
– Dzisiejszy koncert jest nie tyl-

ko do słuchania, ale i do popa-
trzenia, ze względu na piękne

kreacje śpiewających pań - mówi-
ła Dorota Gębska z Agencji Kon-
certowej Muzyka. –  Jest operet-
kowo, bo operetka to oczywiście
przepiękne stroje, przepiękne de-
koracje. Niektórzy mówią, że za
dużo tego przepychu, ale my
uwielbiamy ten przepych ope-
retkowy. To się lubi, to się lu-
dziom podoba. I ta piękna zaba-
wa, piękne libretta, że to jest za-
wsze pogodne, uśmiechnięte i są
cudowne melodie - wyjaśniała
konferansjerka. 

Było operetkowo, ale również
operowo i musicalowo na wyso-
kim poziomie muzycznym.
Ucztę dla słuchu zapewnili zna-
komici wykonawcy, wywołują-
cy wielki aplauz słuchaczy. 

Jako pianista i akompaniator
pieśniarzy na fortepianie grał
Maciej Tomaszewski. Był uczest-
nikiem wielu konkursów wokal-
nych. Na konkursie im. Ady Sa-
ri w roku 2001 roku w Nowym
Sączu został uznany za najlep-
szego pianistę. Jest korepetyto-
rem (pomaga śpiewakom w
uczeniu się partii) w Teatrze Ro-
ma. Współpracuje z Teatrem
Kwadrat i Teatrem Buffo.

Magdalena Idzik - mezzoso-
pran. Jest absolwentką Akade-
mii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie w klasie
śpiewu solowego prof. Małgo-

rzaty Marczewskiej. Studia kon-
tynuowała w Mediolanie i w
Londynie. W 2001 roku ukoń-
czyła we Włoszech Akademię
Rossiniowską pod kierunkiem
znakomitego dyrygenta Alber-
ta Zeddy. W bogatym repertu-
arze artystka ma wiele partii
mezzosopranowych w najbar-
dziej znanych operach. W reper-
tuarze oratoryjno-kantatowym
i pieśniarskim występowała w
kraju i za granicą.

Sylwia Knap – sopran. W wie-
ku lat siedmiu rozpoczęła naukę
gry na skrzypcach. W 2001 r.
ukończyła z wyróżnieniem Aka-
demię Muzyczną im. Fryderyka
Chopina w Warszawie w klasie
skrzypiec prof. Pawła Łosakie-
wicza. Jednocześnie rozwijała
swój talent wokalny kształcąc
głos u swojej matki – Barbary
Rusin – Knap (wieloletniej so-
listki Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej w Warszawie) oraz u
prof. Małgorzaty Marczewskiej
(Uniwersytet Muzyczny im. F.
Chopina w Warszawie). 

Piotr Rafałko – tenor. Absol-
went Wydziału Wokalnego Aka-
demii Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie w klasie prof. Ka-
zimierza Pustelaka. Umiejętno-
ści doskonalił na kursach mi-
strzowskich Ernsta Haefligera,
Sylvii Geszty i Mariany Nicole-

sco. Laureat konkursów w Dusz-
nikach – Zdroju i w Braili (Ru-
munia). Występował na wielu
festiwalach muzycznych w Pol-
sce i za granicą.

Muzyka klasyczna 
wciąż popularna

W koncercie usłyszeliśmy naj-
wspanialsze arie i duety z opere-
tek takich jak „Wesoła wdówka”
Franza Lehara, czy „Księżnicz-
ka czardasza” Imre Kalmana,
nieśmiertelne melodie Johanna
Straussa syna – z „Zemsty nieto-
perza” i  „Barona cygańskiego”.
Usłyszeliśmy również arię opero-
wą, pieśni i melodie musicalo-
we. Utwory i melodie znane i
kochane, zwłaszcza przez star-
szą i średnią publiczność. Tacy
zresztą widzowie przeważali na
Olkówku, wpatrzeni w wokali-
stów i zasłuchani. Ale młodzi
również nie wyglądali na znu-
dzonych.

Jakby na rozgrzewkę wystąpił
duet Sylwia Knap i Piotr Rafałko,
śpiewając “Co się dzieje, oszale-
ję” z operetki  Imre Kalmana
“Księżniczka czardasza”. Nie-
zwykle melodyjny utwór i świet-
ne jego wykonanie  ociepliły at-
mosferę trochę jeszcze deszczo-
wego popołudnia. Na twarzach
widzów pojawiły się uśmiechy,
lekkie kołysanie w takt  walca

stało się jakby substytutem  tań-
ca. Zrobiło się dobrze.  “Habane-
rę” z opery Carmen Bizeta pu-
bliczność przyjęła bardzo gorą-
co, co spowodowała nie tylko
atrakcyjna linia melodyczna
utworu, ale również ciekawa in-
terpretacja mezzosopranistki
Magdaleny Idzik. Dalej “Duet ko-
tów” Rossiniego, tekstowo skła-
dający się z różnych wariantów
wyśpiewywanych “miau” był nie
tylko fantastycznie śpiewaną de-
klamacją, ale również pokazem
aktorskim zarówno kocich za-
chowań, jak i wysublimowanej
kokieterii i zalotności. Z kolei
“Aria ze śmiechem” z operetki
“Perichola” Jakuba Offenbacha
w wykonaniu Sylwii Knap fak-
tycznie wymuszała uśmiechy,
będąc przecież kwintesencją
śmiechu. I tak było już do końca.
Świetna muzyka, znakomite wy-
konanie. 

Warto zaznaczyć, że spora
grupka dzieci uczestnicząca w
koncercie wcale nie wyglądała
na znudzoną klasyczną w sumie
muzyką. To przecież muzyka po-
nadczasowa, tkwiąca w jakichś
formach ciągle we współczesno-
ści, nie tylko na salach koncerto-
wych. Zabawny przykład przyto-
czyła konferansjerka Dorota
Gębska. Prowadząc koncert  dla
dzieci w wieku przedszkolnym,
po wykonaniu “Habanery” za-
pytała młodych słuchaczy, czy
słyszeli już wcześniej ten utwór.
Na to wstał pięciolatek i odpo-
wiedział: “Tak, tak, to z reklamy
proszku do prania...”.  No cóż,
czas płynie,  młodsi postrzegają
świat po swojemu, mają własne
skojarzenia. Jednak ważne jest
to, że pomimo pojawiających no-
wych kierunków i nurtów mu-
zycznych i wokalnych, muzyka
klasyczna broni się sama. Bo ma
melodię, pozostaje gdzieś w du-
szy, można ją potem samemu
zaśpiewać. W przeciwieństwie
do wielu współczesnych przebo-
jów, których po wysłuchaniu nie
sposób  zanucić nie mówiąc już
o zaśpiewaniu, gdyż składają się
głównie z hałaśliwego rytmu i
różnej mieszaniny niekoniecz-
nie harmonijnych dźwięków,
choć czasem nawet oryginalnych
i ciekawych. Żyją one tak długo,
jak długo są powtarzane w me-
diach, po czym znikają  bez śla-
du w pamięci.

Opera, operetka, 
musical...

Dla wielu operetka i opera to
archaiczne formy muzyczne. Ta-
ki stosunek wynika zazwyczaj z
braku wiedzy i osłuchania, a naj-
częściej ze snobizmu i jednostron-
nego przyjmowania dźwięków. 

Pierwsze opery – sceniczne
dzieła muzyczne wokalno-inst-
rumentalne, w którym muzyka
współdziała z akcją dramatycz-
ną – pojawiły się z początkiem
XVII wieku, na fali zmian konwe-
nansów muzycznych. Jeden z
gatunków opery - opera buffa
czyli komiczna - stał się punk-
tem wyjścia do operetki. 

Operetka była początkowo jed-
noaktową śpiewogrą. Z czasem
forma rozrosła się, stając się dzie-
łem muzycznym będącym na
ogół komedią dobrze kończącą
się. Pojawiał się jakiś romans al-
bo historie miłosne,  bardzo du-
żo tańców i pięknej muzyki. Od
opery różni się tym, że zawiera
partie śpiewane, uzupełniane o
teksty mówione. W przypadku
opery fragmenty tekstowe przed-
stawiane są w formie recytaty-
wów, czyli śpiewanych deklama-
cji, służących przede wszystkim
do prezentacji akcji. Wbrew po-
zorom śpiewacy operetkowi ma-
ją trudniejsze zadanie. O ile apa-
rat głosowy wykonawców ope-
rowych kształcony jest do tylko
do śpiewu, to w przypadku ar-
tystów operetkowych aparat gło-
sowe wykonuje różnorodne i cza-
sem przeciwstawne funkcje,
związane zarówno ze śpiewem,
jak i towarzyszącym zamiennie
fragmentom mówionym.  

Natomiast musical to już for-
ma bardziej teatralna, łącząca
muzykę, piosenki, dialogi i ta-
niec. I tu jest wiele odmian i pod-
gatunków, mających swoich za-
równo zwolenników jak i prze-
ciwników. Musicale zazwyczaj
są łatwą w odbiorze formą mu-
zyczną, melodyjną i często fak-
tycznie są źródłem przebojów i
standardów melodyjnych. 

Nie zmienia to jednak faktu,
że punktem wyjście i prekurso-
rem była muzyka klasyczna. Ona
była źródłem, ona brzmi i jest, w
przeciwieństwie do większości
współczesnych hitów, które znik-
ną  niekiedy jeszcze w roku swo-
jego powstania.

To był już niestety ostatni tegoroczny
koncert jazzowy z cyklu “Muzyczne nie-
dziele na Ursynowie”. Koncert ostatni,
ale wykonawcy nie zawiedli. Gośćmi tym
razem byli  Agnieszka Hekiert i towarzy-
szący muzycy: Konstanty Kostov (forte-
pian jazzowy), Paweł Pańta (kontrabas)
i Cezary Konrad (perkusja). 

Tematem przewodnim były utwory z nowo na-
granej płyty pt. “Agnieszka Hekiert - Soul natio-
nal”, zawierające słowiańskie oraz bałkańskie ryt-
my i melodie z polskimi tekstami.

Agnieszka Hekiert jest absolwentką Wydziału
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pierw-
szy etap jej kariery to zwieńczone nagrodami wystę-
py na wielu festiwalach oraz współpraca z gwiazda-
mi rodzimej sceny, takimi jak Maryla Rodowicz,
Natalia Kukulska, Ryszard Rynkowski, Wiesław Pie-
regorólka, Krzysztof Ścierański czy Marek Bałata. W
2004 roku z trio Krzysztofa Herdzina nagrała płytę
„Night And Day Swing”. Doceniona także na scenie
europejskiej – koncertowała we Francji, Włoszech,
Chorwacji, Bułgarii, a w szczególności w Niemczech
i Austrii, gdzie nawiązała współpracę z legendą pol-
skiego jazzu na emigracji, saksofonistą Leszkiem
Żądło, a także Konstantinem Kostovem i Nevyanem
Lenkovem. Owocem tej współpracy jest nagrana w
roku 2009 płyta European Impressions.

Równocześnie Agnieszka Hekiert jest  rozpo-
znawalną postacią telewizyjną.  Za kulisami pro-

gramów takich jak “Mam talent”, “X-Factor” czy
“Twoja twarz brzmi znajomo”, przygotowywała
wokalistów do występów przed publicznością. Ja-
ko nauczycielka śpiewu i trenerka wokalna prowa-
dzi własne warsztaty, ucząc improwizacji, pracy
nad rytmem, interpretacją, emisją głosu i obyciem
na scenie.

Jakby “przy okazji” Agnieszka Hekiert jest su-
per wokalistką, czemu dała wyraz podczas ostatnie-
go kabackiego koncertu. Jazz to jazz, duchowość to
duchowość, ale połączenie tego razem to już wiel-
ka sztuka, co udowodniła śpiewając wraz z towa-
rzyszącymi muzykami  utwory z ostatniej swojej pły-
ty. Nie tylko znakomity głos, czasem głęboki, cza-
sem przejmujący, czasem spokojny i ciepły, ale za-
wsze zawierający wyczuwalną w każdym momen-
cie siłę wewnętrzną, odczuwalną dla nawet mniej
wrażliwych słuchaczy. Do tego świetna interpreta-
cja, na ogół łatwa w odbiorze. Nic dziwnego, że za-
słuchana publiczność bardzo niechętnie i jakby z ża-
lem opuszczała plenerową widownię.

I na koniec koncertu sympatyczny akcent. Skądś
z cienia wyszedł młody człowiek z naręczem do-
rodnych słoneczników i wręczył artystce. To jeden
z wiernych fanów Agnieszki Hekiert,  na jej kon-
certach jest  regularnie. Zrobiło się przyjemnie i ja-
koś cieplej. Jeszcze cieplej. Jazzowe lato ursynow-
skie skończone. Do zobaczenia, miejmy nadzieję,
za rok. Głosujcie na koncerty plenerowe w Bu-
dżecie Obywatelskim!

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Jazz uduchowiony na Kabatach

Operetka w nieco deszczowej scenerii
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Chcesz wiedzieć więcej o wydarzeniach na Mokotowie?

Odwiedź nasz profil na Facebooku – www.facebook.com/UDMokotow oraz stronę internetową www.mokotow.waw.pl Czwartek 12.09.2019

„Sobota na Mokotowie”
– zapraszamy na piknik
21 września, od godziny 11.00 do
17.00 strefa rodzinna, od 19.00 do
22.00 koncerty na Skwerze AK
„Granat” (skrzyżowanie ulic 
Puławskiej i J. P. Woronicza).

Organizatorzy przygotowali wiele cieka-
wych atrakcji w strefach: sportu, kultury,
zdrowia, NGO-sów, mieszkańca, eko, food
trucków. Na scenie zaprezentują się mokotow-
skie zespoły artystyczne działające w instytu-
cjach kultury oraz młodzież z klubów sporto-
wych. Dodatkową rozrywką będzie koncert
charyzmatycznego Jacka (Budynia) Szymkie-
wicza z projektem muzycznym „Budyń Julka

Tuwima”.  Podczas pikniku zarówno dzieci,
jak i dorośli będą mogli uczestniczyć w zawo-
dach sportowych, różnego rodzaju grach,
konkursach z nagrodami, warsztatach pla-
stycznych, ceramicznych, architektonicznych,
modelarskich, rękodzielniczych, recyklingo-
wych czy poczytać książki.

W miasteczku sportowym pojawi się Ro-
bert Korzeniowski z Klubem Lekkoatletycz-
nym, a młodzi sportowcy zaprezentują ele-
menty sztuk walki i szermierki. Strefę kultu-
ry wypełni bogata oferta działań animacyj-
nych. Liczne punkty konsultacyjne fundacji
i stowarzyszeń zachęcą do działań prozdro-

wotnych i proekologicznych. W strefie fo-
od trucków jedzenie zapewnią: Gringo Bar,
HotDogarnia, Zapchaj Mordor, To Tu Thai
Tajskie Lody.

Burmistrz Rafał Miastowski zaprasza
mieszkańców na burMISTRZOWSKIE go-
fry, ze sprzedaży których dochód zostanie
przekazany na wsparcie działań Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci.

Na zakończenie zagra „Babu Król & Smut-
ne Piosenki” oraz gwiazda wieczoru - ze-
spół „Strachy Na Lachy”.

Wstęp bezpłatny.
Organizator: Urząd Dzielnicy Mokotów.

Można już głosować w budżecie obywatelskim! 
Każdy może oddać swój głos do 23 września 
i zdecydować, które pomysły zostaną zrealizowane 
w naszej dzielnicy.

W tym roku na Mokotowie pozytywnie zweryfikowano 118 pro-
jektów.  Zgodnie z ideą budżetu obywatelskiego teraz to mieszkań-
cy i mieszkanki stolicy wybierają najlepsze według nich pomysły.
Na pomysły dzielnicowe przeznaczono 7 147 577 zł a na projekty
ogólnomiejskie 24 933 409 zł.

Głosowanie możliwe jest za pośrednictwem Internetu na stronie
www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w Urzędzie Dzielnicy
Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 (parter) i potrwa do 23
września. Zgodnie z założeniem budżetu obywatelskiego zwycię-
skie projekty będę realizowane w 2020 roku.

Na co i jak głosować?

Różnorodność tegorocznych propozycji jest olbrzymia. Znaj-
dziemy zarówno warsztaty, zajęcia sportowe, sesje relaksacyjne jak
i strefę bezpiecznego parkowania przy szkole oraz zagospodarowa-
nie terenów zielonych. Wybrać można maksymalnie 15 projektów
na poziomie dzielnicowym i do 10 na poziomie ogólnomiejskim.

– Cieszy mnie, że coraz więcej warszawiaków i warszawianek
chce się angażować w życie miasta. Każdy głos przybliża nas do re-
alizacji projektów. W tym wydaniu (na stronach 2 i 3) prezentu-
jemy projekty, które na Mokotowie zostały dopuszczone do głoso-
wania. Autorom i autorkom gratuluję inicjatywy i trzymam kciu-
ki za udane wybory i realizację – podsumowuje burmistrz Moko-
towa Rafał Miastowski.

Głosujmy na najlepsze 
projekty w budżecie 

obywatelskim!
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„Mokotów, co słychać?“ wkładka do Tygodnika „PASSA“, nr 5/2019
Wydawca Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa,
tel. +48 22 443 65 00

www.mokotow.waw.pl, www.facebook.com/UDMokotow/ 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów zaprasza seniorów na bezpłat-
ne zajęcia z Nordic Walking, 

I grupa Dolina Służewiecka wtorki godz. 9.30
II grupa Królikarnia piątki godz. 12.00
III grupa Pole Mokotowskie piątki godz. 13.30
Więcej informacji oraz zapisy pod nr telefonu 22 32 54 581 (poniedziałek-piątek w godz. 9.00

- 15.00.)

Od września 2019 r. ruszają bezpłatne zajęcia taneczne LATINO MIX w Queen of Dance Stu-
dio, przy al. Niepodległości 19 lok. 7. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek lub czwartek o godz.
13.00. Zapraszamy również osoby początkujące. 

Zapraszamy także seniorów na bezpłatne zajęcia plastyczne. Więcej pod nr telefonu 
22 32 54 581.

Mokotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza nowych uczestników do zapisów na zajęcia
na rok akademicki 2019/2020. Uniwersytet prowadzi wykłady tematyczne oraz warsztaty m.in. z
psychologii, tańca w kręgu, języka angielskiego i zajęcia komputerowe. Od 13 września w każdy pią-
tek września w godzinach 15.00-17.00 w biurze Uniwersytetu, które mieści się w Mokotowskim Cen-
trum Integracji Mieszkańców ul. Woronicza 44 A odbywają się zapisy nowych członków.

Warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. F. Chopina zaprasza seniorów na zapisy na rok
akademicki 2019/2020. Uniwersytet prowadzi różne wykłady, seminaria, zajęcia twórcze (ma-
larstwo, ceramika, chór, teatr, rękodzieło), zajęcia rekreacji ruchowej i turystyki (gimnastyka, Ta-
i-Chi, spacery, wycieczki), warsztaty (pamięciowe, lektoraty, obsługa komputera). 

Informacje i zapisy: Centrum ŁOWICKA, ul. Łowicka 21 pok. 27, wtorki i czwartki w godz. 13.00
– 14.30, tel.: 22 881 00 72.

Zapraszamy seniorów na bezpłatne zajęcia z wnukami pt. „Igłą i nitką czyli zrób to sam” – po-
ziom początkujący. Na zajęciach można się będzie nauczyć robótek szydełkowych oraz szycia na
maszynie. Pierwsze spotkanie 3 października 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00, tematem spotkania
będą Ozdoby Bożonarodzeniowe, drugie spotkanie 10 października w godz. 15.00 – 18.00, tema-
tem przewodnim spotkania będzie Flaga (szycie flag, kotylionów). Tematem kolejnego spotka-
nia (17 października w godz. 15.00 – 18.00) będą Torby z płótna. 

Zajęcia z różnymi tematami przewodnim odbywać się będą cyklicznie do 5 grudnia 2019 r. Spo-
tkania odbywają się w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44 a.
Zapisy tel. 720 997 026, e-mail:fundacja@nika.org.pl.

Osoby w wieku 60+ zapraszamy na bezpłatne treningi pamięci. Podczas zajęć można się bę-
dzie dowiedzieć jak ćwiczyć pamięć, uwagę, kojarzenie oraz poznać praktyczne metody i ćwicze-
nia podtrzymujące i zwiększające sprawność umysłu. Zapisy i informacje: tel. 792 765 790 lub za-
pisy@syntonia.org.pl. 

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44 A, zaprasza również do
Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniorów (PCWS). Każda osoba 60+ mieszkająca na terenie stoli-
cy może skorzystać z indywidualnych konsultacji w zakresie obsługi komputera, smartfona, ob-
sługi aplikacji, internetu. Doradcy cyfrowi świadczyć będą usługi dotyczące problemów z urzą-
dzeniami pracującymi pod kontrolą systemu Windows oraz Android. Konsultacje są bezpłatne i
obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem tel. 720-997-026 w poniedziałki i środy w godz.
15.00-18.00.

Przypominamy także, że seniorzy mogą skorzystać z sali komputerowej (e-pracowni) w ponie-
działki i w piątki w godz.12.00-16.00, we wtorki i w czwartki w godz. 14.00 – 18.00, a w środy w
godz.10.00-16.00. W podanych dniach można skonsultować się z instruktorem. Więcej informa-
cji pod nr tel.: 22 443 67 70.

W Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców można również bezpłatnie skorzystać 
z siłowni pod okiem instruktora w następujące dni: poniedziałki, wtorki, czwartki w godz.8.00-
19.00, środy w godz. 15.00 – 19.00, w piątki w godz. 8.00 – 10.00. Do dyspozycji są rowerki, 
bieżnie, orbitrek, atlas, oraz ciężarki. Więcej informacji można pod nr tel.: 22 443 67 70.

Zajęcia dla seniorów z Mokotowa

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy zaprasza
do udziału w warsztatach
umiejętności opiekuńczo-
-wychowawczych oraz spo-
tkaniach grupy wsparcia
dla rodziców. Celem tych
zajęć jest pomoc w trudno-
ściach i wątpliwościach
związanych z opieką i wy-
chowaniem dzieci. 

Dzieci będą mogły w nowym
roku szkolnym korzystać z po-
mocy w nauce różnych przed-

miotów w ramach „Pogotowia
lekcyjnego”. Rodziny i seniorzy
będą mogli skorzystać z pomocy
wolontariuszy wspierających i
towarzyszących w spędzaniu
czasu wolnego, a wolontariusze
w cyklicznych spotkaniach udo-
skonalających ich kompetencje. 

Od września 2019 r. w każdy
poniedziałek i wtorek odbywać się
będą warsztaty kreatywne – nie
kupuj, zrób sam w czasie których
dzieci będą mogły kreatywnie spę-
dzić czas ucząc się i wykonując
przedmioty codziennego użytku,
pomoce szkolne, karmniki dla pta-
ków, ozdoby świąteczne i inne.

Więcej informacji i zapisy:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Mokotów m.st. War-
szawy – Dział Pomocy Specjali-
stycznej, ul. Bartłomieja 3, 
tel. 22 852 61 30.

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica
Mokotów serdecznie zaprasza do udziału
w projekcie grantowym „CYFROWY WAR-
SZAWIAK” w ramach projektu „Cyfrowy
obywatel województwa mazowieckiego!”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 264 osób, które ukoń-
czyły 25 rok życia, które nie posiadają lub chcą
podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie kompe-
tencji cyfrowych. W ramach projektu mieszkańcy
będą mogli skorzystać ze szkoleń w ramach jed-
nego z sześciu modułów do wyboru:

1. Rodzic w Internecie
2. Mój biznes w sieci
3. Moje finanse i transakcje w sieci
4. Działam w sieciach społecznościowych
5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
6. Kultura w sieci 
Szczegółowych informacji oraz zapisy na szko-

lenia prowadzi: 
ZESPÓŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY 
Tel. 22 443 67 85, 22 443 67 86, 22 443 67 87
e-mail: mokotow.zfd@um.warszawa.pl
Termin realizacji projektu wrzesień 2019 

– luty 2020.

Dorożkarnia zaprasza na Święto Siekierek już 15
września 2019 r. (niedziela) w godzinach 15.00 –
18.00.

Święto Siekierek organizowane jest już po raz ósmy przez
Dom Kultury Dorożkarnia, Fundację BO WARTO oraz Szko-
łę Podstawową nr 3. W programie m. in.: finał konkursu
„Mój tata i jego wymarzony pojazd”, warsztaty ceramiczne,
klockologia, warsztaty plastyczne, lotny serwis rowerowy a tak-
że liczne konkurencje sportowe. www.dorozkarnia.pl

Wrzesień będzie miesią-
cem obfitującym w wyda-
rzenia, które będą współ-
organizowane przez Ośro-
dek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielni-
cy Mokotów. 

Najbliższą atrakcją nie tylko
dla mieszkańców naszej dzielni-
cy będzie wielki piknik rodzinny
z okazji Dnia Sportu, który odbę-
dzie się 14 września na błoniach
Stadionu Narodowego. Zapra-
szamy na stoisko OSiR Mokotów
w godzinach 12.00-17.00. Cze-
kać tam na Państwa będą kon-
kursy z nagrodami i mnóstwo
zabawy. 

Dzień później nastąpi za-
mknięcie sezonu kąpielowego
nad Jeziorkiem Czerniakow-
skim, w jego trakcie odbędą się
Zawody Pływackie. Równole-

gle przez cały weekend w hali
Kompleksu Sportowego przy ul.
Niegocińskiej 2A będzie moż-
na śledzić przebieg międzyna-
rodowego turnieju w siatkówce
mężczyzn City Volley. Gospo-
darzem turnieju będzie zespół
Legii Warszawa. 

Tydzień później tj. 21 wrze-
śnia w hali OSiR Mokotów od-
będą się Mistrzostwa Mazow-
sza w akrobatyce sportowej.
Wydarzenie będzie organizo-
wane przez Warszawsko-Ma-
zowiecki Związek Sportów
Gimnastycznych. 

W dniu 22 września na bo-
iskach zewnętrznych kompleksu
sportowego odbędzie się kolejna
już edycja turnieju piłkarskiego
dla dzieci „Dziekan Cup”. Wiel-
kie emocje i walka o każdą piłkę
gwarantowane. Zapraszamy i
prosimy o gorący doping dla
młodych adeptów piłkarskiego
rzemiosła.

Już tej zimy będzie można ko-
rzystać z zadaszonego boiska
Orlik 2012 przy ul. Kazimierzow-
skiej 58. Od 4 listopada boisko
będzie dostępne do gry przez ca-
ły rok. To nie koniec moderni-
zacji obiektów OSiR Mokotów,
dzięki państwa głosom w budże-
cie partycypacyjnym możliwa
jest rozbudowa kompleksu boisk
przy ul. Kazimierzowskiej 58 o
dwa kompletne boiska do gry w
Teqball. 

Kolejne warsztaty dla rodziców

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza

Święto Siekierek po raz ósmy

Szkolenia dla mieszkańców

Zapraszamy na koncert – Re-
quiem Wolfganga Amadeusza
Mozarta – zachwycająca dojrza-
łością i dramaturgią brzmienia
msza żałobna, wykonana przez
solistów, zespół wokalny i orkie-
strę Polskiej Opery Królewskiej
już 29 września o godz. 19.00 w
kościele św. Michała Archanioła,
ul. Puławska 95.

Koncert organizowany jest w
hołdzie Powstańcom i Warsza-
wie w 75. rocznicę Powstania
Warszawskiego.
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Dzień patrona Warszawy 
na Ursynowie

W dniu 22 września br. o godz. 12.00 w Kościele pw.
bł. Władysława z Gielniowa (ul. Przy Bażantarni 3)
odbędzie się uroczysta msza św. w intencji Warsza-
wy, władz miasta i jego mieszkańców, po której na-
stąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. Władysła-
wa z Gielniowa. 

Oprawę artystyczną mszy oraz uroczystości przed pomni-
kiem zapewni Chór Militaria, którego posłuchać będzie można
również w trakcie pikniku folklorystycznego z tradycyjnymi wy-
robami i regionalnymi przysmakami. Na scenie z programem pio-
senek warszawskich oraz ludowych wystąpią również Zespół Po-
wsinianie z Centrum Kultury Wilanów oraz Heniek Małolepszy.
Na zakończenie imprezy pragniemy porwać mieszkańców i go-
ści do tańca! Do potańcówki na dechach przy muzyce ludowej
z najwyższej półki zaprosi Janusz Prusinowski Kompania.

- Gorąco zapraszamy na obchody Dnia Patrona Warszawy. To
niezwykłe wydarzenie, które co roku integruje naszą społeczność,
a dla najmłodszych jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc
w obchodach wspólnie budujemy tożsamość naszej małej Ojczy-
zny  – mówi zastępca burmistrza Klaudiusz Ostrowski.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ursynow.pl.

Tężnia w Parku im. Jana
Pawła II – umowa podpisana!

Urząd Dzielnicy Ursynów podpisał umowę na budo-
wę tężni w Parku im. Jana Pawła II przy ul. Romera.
Zakres prac został podzielony na 2 etapy. 

Pierwszy, czyli podpisana umowa, obejmuje budowę obiektu
wraz ze zbiornikiem na solankę, przyłączeniem do sieci wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz wykonanie
nawierzchnia z kostki wokół tężni. Termin realizacji zadania in-
westycyjnego to grudzień 2019 roku, a wartość realizowanych
prac wynosi 368 700 zł.

Obiekt powstanie w ramach projektu z budżetu partycypacyj-
nego. Tężnia była na Ursynowie najpopularniejszym projektem
w ramach BP 2018 – swój głos na niego oddało 2 245 mieszkań-
ców. Tężnia będzie wykonana w konstrukcji drewnianej z drew-
na sosnowego w kolorze naturalnym. W konstrukcji wypełnia-
jącą tężnię zostanie zastosowana tarnina (śliwa tarniny – Prumus
spinosa) ułożona poziomo pod małym kątem w dół, od środka
na zewnątrz tak, aby spływająca z góry solanka po zewnętrznej
stronie ściany uległa rozbijaniu o poszczególne gałązki w sposób
umożliwiający powstanie tzw. mgiełki solankowej.

Nie każde graffiti to sztuka
W ramach wolontariatu pracownicy Urzędu Dzielnicy
Ursynów, społeczność szkolna oraz mieszkańcy wspól-
nie zamalują wulgarne napisy i nielegalne graffiti na
ursynowskich placówkach edukacyjnych. Spośród
nadesłanych zgłoszeń Urząd Dzielnicy Ursynów wyty-
pował 6 placówek, które wezmą udział w akcji w dniu
14 września 2019 roku – start o godzinie 10.00. 

– Wulgarne napisy na murach to poważny problem. Tą akcją
chcemy zasygnalizować, że to jak wygląda najbliższa okolica i
miejsca związane z edukacją to temat, który dotyczy nas wszyst-
kich. Przestrzeń szkolna i przedszkolna także wpływa na warto-
ści i postawy młodych ludzi, dlatego musimy wspólnie o nią za-
dbać. Zachęcam wszystkich do udziału w naszej akcji, przyda się
każda pomoc – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

W najbliższą sobotę akcja odbędzie się w 6 lokalizacjach: Przed-
szkole nr 126, ul. Wokalna 1, Przedszkole nr 267, ul. Małcużyńskie-
go 4, SP nr 319, ul. ZWM 10, SP nr 323, ul. Warchałowskiego 4,
SP nr 330, ul. Mandarynki 1, SP nr 336, ul. Na Uboczu 9.
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W publikacji „Alergia na
Szpital Południowy po-
wróci w nowej formie”
(Passa nr 34/975) zadali-
śmy rzecznikowi prasowe-
mu Urzędu m. st. Warsza-
wy dwanaście pytań w try-
bie ustawy Prawo Praso-
we. Poniżej publikujemy
odpowiedzi udzielone
przez stołeczny ratusz. Nie
zamierzamy ich komento-
wać pozostawiając ocenę
Czytelnikom. 

11.. DDzziieeńń 3311 lliippccaa 22001199 rr.. bbyyłł
tteerrmmiinneemm zzaakkoońńcczzeenniiaa pprraacc bbuu-
ddoowwllaannyycchh pprrzzyy bbuuddoowwiiee SSzzppiittaa-
llaa PPoołłuuddnniioowweeggoo ii nniiee zzoossttaałł ddoo-
ttrrzzyymmaannyy.. CCzzyy wwyyzznnaacczzoonnoo nnoo-
wwyy tteerrmmiinn zzaakkoońńcczzeenniiaa rroobbóótt bbuu-
ddoowwllaannyycchh bbuuddyynnkkuu sszzppiittaallaa bbeezz
wwyyppoossaażżeenniiaa??

Ostateczny termin zakończe-
nia inwestycji będzie znany po
uzgodnieniu całości zakresu
zmian w budynku powstające-
go szpitala. Przewidywany ter-
min zakończenia prac budowla-
nych to maj 2020 roku.

22.. CCzzyy ppooddppiissaannoo zz wwyykkoonnaaww-
ccąą ddookkuummeenntt ((jjaakkii –– ppoorroozzuummiiee-
nniiaa,, aanneekkss,, iinnnnee??)),, ww kkttóórryymm
ookkrreeśślloonnoo nnoowwyy tteerrmmiinn oorraazz zzaa-
kkrreess pprraacc?? JJeeśśllii ttaakk,, jjaakkiiee ssąą wwaa-
rruunnkkii ffiinnaannssoowwee wwyynniikkaajjąąccee zz
ppooddppiissaanneeggoo ddookkuummeennttuu,, mm.. iinn..
iillee wwyynniieessiiee ddooddaattkkoowwee wwyynnaa-
ggrrooddzzeenniiee WWyykkoonnaawwccyy??

Nie został jeszcze podpisany
aneks związany z koniecznymi

do wprowadzenia zmianami,
więc za wcześnie na określenie
wynagrodzenia dla wykonawcy.

33.. CCzzyy mmiiaassttoo zzrreezzyyggnnoowwaałłoo
zz kkaarr uummoowwnnyycchh zz ssttoossuunnkkuu ddoo
wwyykkoonnaawwccyy zz ttyyttuułłuu nniieeddoottrrzzyy-
mmaanniiaa pprrzzeezz nniieeggoo tteerrmmiinnuu zzaa-
kkoońńcczzeenniiaa pprraacc bbuuddoowwllaannyycchh??

Na obecnym etapie robót bu-
dowlanych brak jest podstaw do
naliczania kar umownych wy-
konawcy szpitala.

44.. JJaakkiiee zzmmiiaannyy ww ssttoossuunnkkuu ddoo
pprroojjeekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo zz

22001177//22001188 rr..,, kkttóórryy mmiieeddzzyy iinnnnyy-
mmii pprrzzeewwiiddyywwaałł uurrzząąddzzeenniiee nnaa
kkoonnddyyggnnaaccjjii ++22 pprraaccoowwnnii hheemmoo-
ddyynnaammiikkii ((pprroojjeekktt zzłłoożżoonnyy ww BBiiuu-
rrzzee AArrcchhiitteekkttuurryy UUrrzzęędduu mm..sstt.. WWaarr-
sszzaawwyy)),, wwpprroowwaaddzzoonnoo ppoo zzmmiiaa-
nniiee ooppeerraattoorraa nnaa ssppóółłkkęę SSoolleecc??

Patrz odp. na pkt. 1.
55.. JJaakkiiee kkoosszzttyy nnoowwyycchh pprraacc

pprroojjeekkttoowwyycchh oorraazz rroobbóótt bbuuddooww-
llaannyycchh,, wwyynniikkaajjąąccyycchh zzee zzmmiiaann ww
ssttoossuunnkkuu ddoo zzaattwwiieerrddzzoonneeggoo pprroo-
jjeekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo zz 22001177//22001188
rr..,, pprrzzeewwiidduujjee iinnwweessttoorr??

Patrz odp. pkt. 2
66.. PPrroosszzęę oo wwsskkaazzaanniiee ooddddzziiaa-

łłóóww sszzppiittaallnnyycchh ppllaannoowwaannyycchh
pprrzzeezz nnoowweeggoo ooppeerraattoorraa wwrraazz zz
lliicczzbbąą łłóóżżeekk nnaa kkaażżddyymm zz nniicchh..

Szczegółowy profil medycz-
ny jest obecnie w trakcie dopra-
cowywania i rozmów z NFZ.

77.. CCzzyy zzmmiiaannyy ww pprroojjeekkcciiee zzoo-
ssttaałłyy ppoopprrzzeeddzzoonnee aannaalliizząą eekkoo-
nnoommiicczznnoo-ffiinnaannssoowwaa??

Wynikiem nowej koncepcji i za-
proponowanych zmian jest uzy-
skanie przez szpital finansowania.

88.. CCzzyy mmiiaassttoo ppllaannuujjee pprrzzee-
kksszzttaałłcceenniiee ww pprrzzyysszzłłoośśccii SSPP ww
ssppóółłkkęę??

Uchwałą Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
Spółki Szpital Solec sp. z o.o.
utworzono w Szpitalu Solec sp.
z o.o., nowy zakład leczniczy w
organizacji zlokalizowany u
zbiegu ul. Rtm. Witolda Pilec-
kiego i ul. Indiry Gandhi w War-
szawie.

99.. KKttoo kkoonnkkrreettnniiee ppooddjjąąłł ddee-
ccyyzzjjęę oo zzmmiiaanniiee ooppeerraattoorraa SSPP zz
SSPPZZOOZZ UUrrssyynnóóww nnaa ssppóółłkkęę SSOO-
LLEECC??

Decyzja wynika z uchwały Ra-
dy m. st. Warszawy oraz z nad-
zwyczajnego zgromadzenia
wspólników Spółki Szpital So-
lec sp. z o.  o. 

1100.. JJaakkiiee aarrgguummeennttyy zzaaddeeccyy-
ddoowwaałłyy,, żżee ooppeerraattoorreemm SSPP mmaa
bbyyćć wwłłaaśśnniiee ssppóółłkkaa SSoolleecc..

Główną przyczyną przyjęcia
takiego rozwiązania stało się
wprowadzenie sieci szpitali, któ-
ra ograniczyła możliwość kon-
traktowania świadczeń opieki
zdrowotnej dla nowych jedno-
stek. Takie ukształtowanie i
strukturalne przyporządkowa-
nie Szpitala Południowego po-
zwoli na udzielanie w powsta-
jącej placówce świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków Narodowego Funduszu
Zdrowia.

1111.. JJaakkii wwppłłyyww ii cczzyy ww ooggóóllee
bbęęddzziiee ggoo mmiiaałł ssaammoorrzząądd UUrrssyy-

nnoowwaa nnaa ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee SSPP,,
kkttóórreeggoo bbuuddoowwęę wwyymmyyśślloonnoo nnaa
UUrrssyynnoowwiiee jjeesszzcczzee ww llaattaacchh
ddzziieewwiięęććddzziieessiiąąttyycchh uubbiieeggłłeeggoo
wwiieekkuu??

Zadania związane z szeroko
rozumianą ochroną zdrowia w
m. st. Warszawie należą do
kompetencji Biura Polityki
Zdrowotnej. Niemniej w skład
zespołu zadaniowego związa-
nego z uruchomieniem Szpi-
tala Południowego wchodzą
także burmistrz Dzielnicy Ursy-
nów m. st. Warszawy oraz
przewodnicząca Komisji Zdro-
wia, Spraw Społecznych i Bez-
pieczeństwa Rady Dzielnicy
Ursynów.

1122.. CCzzyy wwpprroowwaaddzzeenniiee ddoo nnoo-
wweeggoo pprroojjeekkttuu nniieejjaassnnyycchh ppoo-
ttrrzzeebb jjeeddnnoossttkkoowwyycchh ((nnpp.. aalleerr-
ggoollooggiiaa kkoosszztteemm uusszzcczzuupplleenniiaa
zzaakkrreessuu iinnwwaazzyyjjnneejj kkaarrddiioollooggiiii))
nniiee ddoopprroowwaaddzzii ddoo zznnaacczznneejj
uuttrraattyy ffuunnkkccjjii oocchhrroonnyy zzddrroowwiiaa
nnaa ppoottrrzzeebbyy llookkaallnnee?? 

Nowy szpital nie posiada
kontraktu na kardiologię inwa-
zyjną, gdyż nie wynika to z po-
trzeb zdrowotnych. Natomiast
Poradnia Alergologiczna już w
tym momencie może liczyć na
stosowny kontrakt. Poradnia
Alergologiczna uwzględnia sze-
roki zakres świadczeń dla dzie-
ci, co wraz z SOR-em dziecię-
cym pokrywa ważną część ob-
szaru opieki zdrowotnej dla
najmłodszych.

Szpital Południowy: my pytamy, stołeczny Ratusz odpowiada

Smaczny obiad na Ursynowie i
to za przysłowiowe grosze? Tak,
to możliwe. I okazuje się, że
wcale nie musi to być kebab, za-
piekanka czy inny fast food. Na
Ursynowie chyba już wszyscy
znają jadłodajnię „Kucharek
sześć”, w której można skoszto-
wać tradycyjnych przysmaków
kuchni polskiej i najeść się do
syta, wydając niewiele ponad 10
złotych. 

Restauracja „Kucharek Sześć” mie-
ści się na Ursynowie, przy ul. Derenio-
wej 6. Można tam zamówić potrawy w
sosie – np. gulasz, zrazy wołowe, czy też
gołąbki; potrawy smażone – klasyczne
schabowe, mielone, a także kotlety
szwajcarskie czy sznycle; dania z grilla
– wyśmienitą karkówkę, łososia, pierś z
kurczaka, czy dania z ryby albo coś na
słodko, z kultowymi już leniwymi na
czele. Efekt jest zawsze ten sam –
wszystko smakuje doskonale. Koniecz-
nie należy jednak zaznaczyć, że dania
przygotowywane są bez dodawania
żadnych ulepszaczy i innych tego typu
udziwnień.

Dania serwowane są zarówno na
miejscu, jak również na wynos, z do-
wozem i tu tkwi kolejny atut restaura-
cji. Często zdarza się, że knajpy oferu-
ją bardzo dobre jedzenie, jednak ich
czar pryska zaraz po zapakowaniu ich
w pudełko. Nie w tym przypadku. Se-
kretem restauracji Kucharek Sześć jest
opakowanie. Aby nie uronić ani odrobi-
ny ze smaku i aromatu oferowanych
potraw, używane są jedynie hermetycz-
nie i termicznie zamykane opakowa-
nia firmy Duni. Następnie dostawcy
przewożą dania w specjalnych termo-
sach produkowanych przez firmę Fur-
mis, których funkcją jest nie tylko izolo-
wanie ciepłych posiłków od warunków
zewnętrznych, ale wręcz ich dogrze-
wanie – termos zapewnia możliwość
utrzymania temperatury do 85 °C. Dzię-
ki temu, produkty wychodzące z re-
stauracyjnej kuchni są zawsze gorące i
apetyczne. Zupełnie tak, jakby były
przyrządzone w domu.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych
niemal wszystkim wydawało się, że ba-
ry mleczne to nic innego jak jedynie re-
likt przeszłości. Kolejne placówki upa-

dały, a wśród wielu ludzi pokutowało
błędne przeświadczenie o tym, że bar
mleczny jest dla biedaków, którzy je-
dzenie dostają w brudnej misce, a sztuć-
ce przymocowane są łańcuchami ni-
czym w kultowym „Misiu”. Na szczę-
ście okazało się, że jeszcze nie jesteśmy
gotowi na brak tego typu placówek. Do-
skonałym przykładem jest właśnie re-
stauracja „Kucharek Sześć”, która nie
dość, że świetnie prosperuje już od lat,
to właśnie dorobiła się młodszej siostry. 

Właściciele restauracji postanowili
pójść za ciosem i otworzyć swój drugi
lokal. Niedawno otwarta restauracja
znajduje się przy alei KEN 49, tuż nie-
opodal budowy Południowej Obwodni-
cy Warszawy u zbiegu al. KEN z ul. Pła-
skowickiej.

Przestronna sala z wygodnymi stoli-
kami i siedzeniami. Długa lada kuchen-
na z szybą, za którą widzimy jak ku-
charze uwijają się by jak najszybciej
przygotować zamówione potrawy. To
duża odwaga pokazać kuchnię od pod-
szewki, mało restauracji się na to decy-
duje. Jak widać kucharki nie mają po
prostu nic do ukrycia, kuchnia jest czy-

sta, cały proces przygotowania dań wi-
dać jak na talerzu. 

Nowy lokal przy al. KEN 49 jest jed-
nak nie tylko nowocześniejszą kopią
restauracji z ul. Dereniowej. Do boga-
tego menu obiadowego z pierwszego
lokalu dołożono bowiem poszerzoną
ofertę śniadaniową. Wybór nie jest
ograniczony do tradycyjnej jajecznicy,
omletu, czy parówek. Oferta jest bar-
dzo szeroka i z całą pewnością każdy
znajdzie tu coś dla siebie. Mamy do
wyboru śniadania klasyczne, czyli mię-
dzy innymi jajecznicę z zestawem wę-
dlin, serem, mini sałatką oraz pieczy-
wem albo tradycyjne jaja na twardo z
majonezem i szczypiorkiem. Dla zwo-
lenników past przygotowano różnora-
kie pasty twarogowe, z tuńczyka czy
klasyczne jajeczne. Możemy też liczyć
na tosty bądź naleśniki.

Dużym powodzeniem cieszą się
„Śniadania Świata”, wśród których

znajdziemy między innymi bawarskie,
francuskie czy angielskie. Są też śniada-
nia fit, a więc dla tych, którzy dbają o li-
nię – owsianki, jajka w koszulce czy
świeże pasty na jogurcie z pieczywem
razowym. Ofertę śniadaniową uzupeł-
niają kanapki, tosty oraz świeżo robio-
ne sałatki.

Nie każdy ma talent kulinarny albo
czas na kuchenne eksperymenty. Dlate-
go cieszmy się, że w żyjącej w zawrot-
nym tempie stolicy powstają jeszcze ta-
kie miejsca jak „Kucharek sześć”, gdzie
można zjeść szybko, tanio, smacznie,
ale też zdrowo. Dlatego kiedy w środku
dnia pracy nagle zaburczy Wam w brzu-
chu albo mocno zapragniecie domo-
wych pierogów, smacznej pomidoro-
wej czy mielonego, to wcale nie musicie
już dzwonić do mamy, tylko po prostu
udać się na Dereniową 6 albo al. KEN 49
do „Kucharek Sześć”, bo tam zawsze
jest co zjeść. Ł K

O nowym wydaniu restauracji „Kucharek sześć”przy al. KEN 49

Przysmaki polskiej kuchni na Ursynowie
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K ażde wybory to dla mnie wielka mobilizacja i wielka “myślówa”. Tym róż-
nię się od mniej więcej połowy moich rodaków, którzy nie chodzą na wy-
bory dając tym samym wszystkim nam sygnał, że mają głęboko w  d...pie

to, co dzieje się na politycznej scenie. Za komuny w dniach wyborów przeważnie
nagle chorowałem, a stwierdzała to na druku L-4 niezapomniana dr Maria Sro-
kowska, warszawski powstaniec, cudowna kobieta, lekarz z powołania z przychodni przy ul. Chełm-
skiej. Od 1989 r. nieprzerwanie chodzę do urn, traktując to jako obowiązek wobec ojczyzny. Ale za-
nim przekroczę próg lokalu wyborczego, muszę wpierw znaleźć odpowiedniego kandydata. A z tym
jest naprawdę problem. Kiedy patrzę na nasz Sejm i widzę te same od lat twarze, których nie mą-
ci żadna myśl, kiedy słyszę te same banały wypluwane od lat z tych samych ust, zaczyna mnie po
prostu mdlić. 

PiS to partia ludzi, powiedziałbym delikatnie - niezbyt atrakcyjnych fizycznie. Ich kobiety nie są
pociągające, większość w ogóle nie posiada kobiecego uroku. Zresztą, lwia część polskich parlamen-
tarzystów, od lewa do prawa, ma w sobie tyle uroku, co gacie hutnika po nocnej zmianie. To, mo-
im zdaniem, genialne porównanie zaczerpnąłem z jednej z kryminalnych powieści Raymonda
Chandlera, niezrównanego obserwatora otaczającej nas rzeczywistości i wielkiego prześmiewcy. Ale
wiadomo, lud wybiera, aparaty partyjne mianują. Bez przynależności partyjnej można tylko poma-
rzyć o parlamencie. Należy więc pogodzić się z tym, że wybrany kandydat nie będzie całkowicie nie-
zależny, gdyż w głosowaniach podlega partyjnej dyscyplinie. Kto się wychyli, ten  przeważnie jest
wyrzucany z klubu poselskiego. W wyborach samorządowych mamy alternatywę w postaci kan-
dydatów z list organizacji i komitetów obywatelskich, znanych lokalnych działaczy, ale kiedy nad-
chodzą wybory parlamentarne, zaczyna się problem. Przynajmniej dla mnie.

Wporównaniu z troglodytami z partii pana Prezesa, większość ludzi z Platformy Obywa-
telskiej jawi się jako intelektualna elita o anielskich obliczach. Niestety, są przez spory
krąg wyborców stygmatyzowani za afery reprywatyzacyjną, vatowską, Amber Gold oraz

za gadanie po próżnicy przez 8 lat sprawowania władzy. Dlatego w nadchodzących wyborach nie
brałem pod uwagę kandydatów wystawionych przez tę partię. Aliści ostatnio dostrzegłem świateł-
ko w tunelu, a konkretnie pewną osobę wyłaniającą się  z ciemności. Przyjrzałem się tej postaci bli-
żej, bo wybory tuż, tuż i pozostaje niewiele czasu na decyzję. W 2010 r. została najmłodszą w hi-
storii radną m. st. Warszawy. Przez kilka lat była anonimowa, ale w 2018 roku osiągnęła najlepszy
wynik w historii wyborów samorządowych w Polsce, uzyskując poparcie blisko 33 tys. wyborców.
To w lokalnych wyborach wynik wprost nieprawdopodobny. 

Aleksandra Gajewska, bo o niej mowa, została uznana przez media za jedną z najbardziej zaan-
gażowanych radnych w sprawy mieszkańców Warszawy. Okazuje się, że ma wielkie zasługi jak idzie
o ochronę warszawskiego środowiska naturalnego. Stołeczni ekolodzy cenią ją za nieustępliwość
w kwestii poprawy jakości powietrza w stolicy, za tworzenie nowych terenów zieleni oraz za upo-
rządkowanie istniejących i nasadzanie nowych drzew. Informacje te wyczytałem na internetowych

stronach kilku organizacji “zielonych”. Ale
to nie wszystko.  Okazuje się, że w osobie
pani Aleksandry kumulują się różnorakie ta-
lenty oraz uroda, a to rzadkość w polityce.
Jest absolwentką Krakowskich Szkół Arty-
stycznych i zawodowo związała się ze śląski-
mi teatrami. Była aktorką Teatru Rozrywki,
występowała również na scenie Teatru Nowe-
go w Zabrzu. Jest autorką poezji i literatury

dziecięcej, laureatką nagrody „Głowa otwarta na teatr”, a także finalistką plebiscytu “Mistrz Mowy
Polskiej”. Do tego pochodzi z terenu Śląska i Zagłębia, a ja do Ślązaków mam zaufanie.

Przyznam, że trochę mnie zatkało, bo bladego pojęcia nie miałem, że w warszawskim samorzą-
dzie funkcjonuje kobieta z tak wysokiej intelektualnej półki. Do tego bardzo atrakcyjna i pracowi-
ta. Czy właśnie na nią zagłosuję, jeszcze nie wiem, ale to bardzo poważna kandydatura. W zana-
drzu mam jeszcze trzy. 

Michał Szczerba ma to, czego brakuje większości posłów – urok osobisty. Poza tym cenię
go za zaangażowanie w sprawy związane z wyścigami konnymi, których jestem pasjo-
natem. To fajny gość, choć uporczywe blokowanie mównicy sejmowej chyba nie jest je-

go ligą, wydaje się, że powinien grać w dużo wyższej. Jak idzie o kandydatów PiS, widzę tylko jed-
nego. Sebastian Kaleta zasłużył na mój głos za nieustępliwość w rozbijaniu szajki reprywatyzacyj-
nych wydrwigroszy. Wpierw był wiceprzewodniczącym, a od pewnego czasu przewodniczy sejmo-
wej komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, która stara się naprawiać krzyw-
dy wyrządzone warszawiakom przez złodziejski układ urzędniczo - prawniczy. Ja, dziennikarz to-
czący przez długie dwa lata zwycięski, na szczęście, bój na śmierć i życie z nieudolnymi(?) i niechluj-
nymi prokuraturami w obronie kamienicy przy ul. Narbutta 60, żywię ogromny szacunek dla tych,
którzy działają na rzecz zdławienia reprywatyzacyjnej ośmiornicy. 

Bardzo poważną kandydaturą jest dla mnie także Krzysztof Liedel, nasz sąsiad z Kabatów, specja-
lista w zakresie terroryzmu i jego zwalczania. To prawnik pełniący funkcję dyrektora Centrum Ba-
dań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Jest to postać, po której wzrok nie może prześlizgnąć się
jak po pierwszym lepszym. Po epizodzie w policji został członkiem Stałej Grupy Eksperckiej Między-
resortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym, a potem kierownikiem ze-
społów zadaniowych Międzyresortowego Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej
i Międzynarodowego Terroryzmu. Jest niezależnym ekspertem Sekcji ds. Zapobiegania Terroryzmo-
wi Rady Bezpieczeństwa ONZ, a to znaczy wiele. Natomiast członkostwo w niezwykle prestiżowym
International Association of Crime Analysts oraz w International Association for Counterterrorism
& Security Professionals plasuje pana Liedela w ścisłej europejskiej czołówce ekspertów do spraw mię-
dzynarodowego terroryzmu. Ponadto jest to kandydat Lewicy, do której mi blisko. Już dzisiaj wiem,
że 13 października będę miał nielichą zagwozdkę. Każda w wyżej wymienionych kandydatur w peł-
ni zasługuje na to, bym dał jej kreskę, ale – niestety – można ją postawić tylko przy jednym nazwi-
sku. Wolałbym mieć do dyspozycji cztery kreski, wówczas bym je sprawiedliwie podzielił. 

Piętą achillesową polskiego procesu wyborczego jest niska frekwencja. Z danych Pew Research
Center (amerykański ośrodek badawczy prowadzący badania opinii publicznej i badania demogra-
ficzne na całym świecie) wynika, że najwyższą frekwencję notuje się w krajach, gdzie głosowanie
jest obowiązkowe, a nieobecność karana finansowo (Luksemburg - 90,2 proc., Belgia - 87,2 proc.).
Najwyższą świadomością społeczną w Europie szczycą się tradycyjnie Skandynawowie (Szwecja -
82,6 proc., Dania - 80,3 proc., Norwegia - 78 proc.). Wysoką frekwencją mogą pochwalić się także
Holendrzy - 77,3 proc., Włosi - 70.6 proc., Niemcy - 66,1 proc., Brytyjczycy - 65,4 proc. oraz, co  jest
sporym zaskoczeniem, Węgrzy - 63,3 proc. 

WPolsce w wyborach parlamentarnych w 2011 r. do urn poszło 48,92 proc. uprawnionych,
a pięć lat później 50,92 proc. Widać więc tendencję wzrostową, co cieszy. Świadomość
społeczna wzrasta, coraz więcej osób nie kupuje przedwyborczego kitu, coraz większa

liczba Polaków zaczyna pojmować, że teza jakoby “mój głos nic nie znaczył” jest dęta. Jednakowoż
nadal daleko nam do świadomości społecznej prezentowanej przez mieszkańców zachodniej Eu-
ropy. Dość przypomnieć, że nawet w dwudniowym referendum w sprawie wejścia Polski do Unii
Europejskiej, które było dla Polski swoistym “być albo nie być”, do urn poszło ledwie 58,85 proc.
uprawnionych. 

Najsmutniejsze jest to, że z wyborczego prawa nie chce korzystać bardzo duża część młodych, czy-
li przyszłość narodu. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 frekwencja była wyjątkowo
wysoka (45,68 proc.), jednak z prawa do głosowania nie skorzystało ponad 70 proc. młodych Po-
laków. To nie napawa optymizmem na przyszłość. Ci, którzy poszli do urn (18-29 lat), w większo-
ści zagłosowali na PiS. Wśród młodych wyborców partia ta uzyskała ponad 28 proc. poparcie.
Można założyć, że 30 proc. młodych wyborców, którzy zdecydowali się głosować, to mieszkańcy
wsi i małych miasteczek. Miejmy nadzieję, że 13 października uprawniona młodzież z Warszawy i
pozostałych wielkich miast nie zaśpi. Oby, ponieważ w tym dniu będą się ważyć losy kraju na na-
stępne cztery lata.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Moi faworyci w wyborach

„Lwia część polskich par-
lamentarzystów, od lewa
do prawa, ma w sobie tyle
uroku, co gacie hutnika
po nocnej zmianie”

S prawy bieżące zepchnęły na plan dalszy dwie istotne dla Polaków rocz-
nice: 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i 75. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. Nie oznacza to, że o tych tragicznych wyda-

rzeniach zapomniano. W całym kraju odbywały się i odbywają uroczystości zwią-
zane z upamiętnianiem obydwu tragicznych i jednocześnie niezwykle ważnych
dla Polaków wydarzeń. Na uroczystości rocznicowe, związane z wybuchem wojny, przybyły dele-
gacje zagraniczne. Przypomniano okoliczności wybuchu II Wojny Światowej. Zaproszeni do War-
szawy politycy, przedstawiciele wielu krajów, wśród nich wiceprezydent USA Mike Pence, który po-
jawił się w zastępstwie prezydenta Donalda Trumpa oraz prezydent Niemiec Frank-Walter Stein-
meier przypomnieli o niewygodnych faktach, które zwykle nie przebijają się do opinii światowej.
Są one zniekształcane albo przeinaczane. Warszawskie uroczystości rocznicowe skupiły uwagę świa-
towych mediów. Stały się areną, z której do ludzi na całym świecie popłynął jasny komunikat – od-
powiedzialni za wybuch II Wojny Światowej są ci, którzy ją wywołali. W świat popłynęło ważne prze-
słanie – „Nigdy więcej…”. Padły znamienne deklaracje i zapewnienia o potrzebie pokoju, zapobie-
ganiu napięciom i zagrożeniom mogącym przerodzić się w otwarty konflikt.

Gospodarzem uroczystości był prezydent Andrzej Duda, który nie szczędził słów prawdy na te-
mat odpowiedzialności sprawców hekatomby sprzed 75 lat. Nie omieszkał też przypomnieć, że to
bierna, pacyfistyczna postawa mocarstw wobec agresorów umożliwiła ich wspólny atak na Polskę,
a potem doprowadziła do rozszerzenia wrogich działań na cały świat. 

Trudno dziwić się mediom, zwłaszcza w stolicy, że rocznice wydarzeń związane z naszą historią
umykają nieco ich uwagi. Zajmują się takimi sprawami jak awaria oczyszczalni ścieków Czajka, tym

bardziej, że wciąż nieznane są przyczyny
uszkodzenia kolektorów gromadzących
ścieki z zachodnich dzielnic, doprowadza-
ne do Czajki. Wprawdzie, na polecenie rzą-
du wojsko utworzyło most pontonowy, na
którym poprowadzono rurociągi i nieczysto-
ści płyną nimi na drugą stronę Wisły, ale

jest to rozwiązanie prowizoryczne, obliczone co najwyżej na kilka miesięcy. Ma ono jedynie zapo-
biec dalszej katastrofie ekologicznej, w wyniku której królowa naszych rzek była zatruwana. Zagro-
żone są też miejscowości położone na północ od miejsca zrzutu ścieków, nie wyłączając z nich Trój-
miasta i Zatoki Gdańskiej oraz Zalewu Wiślanego. 

Mimo natłoku podobnych spraw nie zapominamy o rocznicach związanych z wrześniem. W
stolicy odbywają się upamiętniające je imprezy, spotkania, wystawy, koncerty, spektakle, pokazy
filmów, widowiska muzyczne, rekonstrukcje historyczne etc. poświęconych zrywowi warszawia-
ków przeciwko okupantom. Przed pomnikami, i miejscami pamięci złożono wieńce, zapłonęły
znicze. 

Atak na Polskę był możliwy po zawarciu przez agresorów Hitlera i Stalina paktu o nieagresji. W
tajnym załączniku ustalono w jaki sposób bezprawnie i z pogwałceniem norm międzynarodowych
podzielić nasz kraj na dwie strefy wpływów – niemiecką i sowiecką. Był on de facto kolejnym roz-
biorem Polski. 1 września 1939 roku od napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę rozpoczęła się wo-
jenna pożoga, która w krótkim czasie ogarnęła niemal cały świat. Z Europy rozlała się na inne kon-
tynenty m. in. Azję, Afrykę, dotarła nawet za koło podbiegunowe, obejmując także Arktykę. 

Znamienne słowa o odpowiedzialności za zbrodniczą napaść na Polskę w 1939 roku wypowie-
dziane podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Warszawie, która została
niemal zrównana z ziemią nie odwrócą historii. Mają jednak również symboliczne znaczenie dla nas
i dla potomnych. Nie zmienią faktów które się dokonały, ale są zapowiedzią dobrych kroków w kie-
runku autentycznego pojednania z Niemcami. Nie da się budować przyszłości bez rozliczenia prze-
szłości. Przyznanie się do odpowiedzialności ułatwia dialog, ale go nie kończy. Jest tylko po części
załatwieniem sprawy – na gębę. Potrzebne są jednak działania nie tylko w sferze moralnej i wer-
balnej. Polakom, a zwłaszcza mieszkańcom stolicy, należy się materialne zadośćuczynienie. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Słowa nie zrównoważą bomb

„Mimo natłoku podobnych
spraw nie zapominamy 
o rocznicach związanych 
z wrześniem”
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Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Mini Maraton Pływacki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy dla Dzielnicy  Mokotów zaprasza 15
września wszystkich mieszkańców na zamknięcie tegorocznego sezonu kąpielo-
wego nad Jeziorkiem Czerniakowskim.

Najbliższa niedziela będzie ostatnim dniem tego roku, w którym nad Państwa bezpieczeństwem
na terenie kąpieliska czuwali będą ratownicy.

Tradycyjnie już wydarzeniem towarzyszącym zakończeniu sezonu będzie Mini Maraton Pły-
wacki im. Kazika Szlasy. Będzie to już VII edycja tego wydarzenia, którym w szczególny sposób
chcemy upamiętnić wyjątkowego człowieka, wychowawcę młodzieży, trenera, Honorowego Pre-
zesa Stołecznego WOPR. W trakcie trwania zawodów będzie można spróbować swoich sił w mia-
steczku sportowym, które przygotował Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów.

Zapraszamy 15 września o godzinie 11.00.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy: zapisy@osirmokotow.waw.pl

Mokotów śpiewa powstańcze piosenki 
We wtorkowy wieczór 24.09, na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bar-
tyckiej, w godzinach 18:00 – 19:00 odbędzie się koncert na gitarę i skrzypce w
wykonaniu Anny Starowicz i Tomasza Borucha oraz wspólne śpiewanie piose-
nek powstańczych. W przypadku deszczowej pogody koncerty odbędą się w Do-
rożkarni.

Kopiec Powstania Warszawskiego to miejsce niezwykłe. Powstał w latach 1946-48 z gruzów znisz-
czonej stolicy; spalonych i nasiąkniętych krwią. Nigdzie w Warszawie nie ma tak symbolicznego
i namacalnego śladu dramatycznej historii tamtych lat jak na Mokotowie. Wzgórze wysokości po-
nad 120 m. n.p.m., porośnięte trawą i drzewami kryje w sobie „wnętrzności” stolicy niemal
zrównanej z ziemią, Miasta – Bohatera, które jak Feniks odrodziło się z popiołów.

W tym właśnie miejscu, w sierpniowe wieczory obok ogromnego, górującego nad Mokotowem
symbolu Polski Walczącej - kotwicy autorstwa Eugeniusza Ajewskiego „Kotwy” – powstańca z Puł-
ku AK „Baszta” odbywać się będą koncerty na skrzypce i gitarę. Dwoje artystów – Anna Starowicz
– skrzypaczka i muzykolożka, związana z kręgiem piosenki poetyckiej oraz Tomasz Boruch – gi-
tarzysta, multiinstrumentalista i kompozytor, stworzą niepowtarzalny klimat do wspólnego śpie-
wania powstańczych piosenek przy płonącym „Ognisku pamięci”.

Odsłonięcie tablicy poświęconej 
obrońcom sieleckiej reduty

15 września 2019 roku o godzinie 18.00 na budynku pod adresem ul. Chełmska
46, w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego 2019, w obecności komba-
tantów i władz Urzędu Dzielnicy Mokotów zostanie odsłonięta tablica pamięci
ku czci obrońców sieleckiej reduty.

Przy ulicy Chełmskiej 46 w dniu 15 września 1944 roku powstańcy m. in. z oddziałów „Gustaw”,
„Krawiec” i K-1 pułku Armii Krajowej „Baszta” stoczyli walkę o jedną z ostatnich redut na Sielcach,
zamykając oddziałom niemieckich dostęp do ulicy Belwederskiej i Dolnej.

Tablica poświęcona jest powstańcom broniącym się przez 14 godzin i odpierającym 10 sztur-
mów, dzięki których ofiarnej walce uratowano życie ponad setce osób cywilnych i rannych powstań-
ców ukrywających się w piwnicach budynków reduty na Sielcach.

Zapraszamy mieszkańców na „żywą” lekcję historii w ramach uczczenia 75. Rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego.

W hołdzie powstańcom i Warszawie
Rafał Miastowski – burmistrz Dzielnicy Mokotów oraz Miłosz Górecki – prze-
wodniczący Rady Dzielnicy zapraszają mieszkańców na koncert „W hołdzie Po-
wstańcom i Warszawie” - w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego w wykona-
niu Orkiestry „Warsaw Camerata” pod dyrekcją Pawła Kos–Nowickiego i pia-
nisty Pawła Kowalskiego.

W programie:
Adam Haczewski - Sinfonia in D
Fryderyk Chopin - Preludium e-moll op. 28 nr 4
Fryderyk Chopin - Mazurek e-moll op. 41 nr 2
Fryderyk Chopin - Koncert fortepianowy e-moll op. 11
Poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przeczyta Piotr Bajtlik
14 września 2019 r., godz. 20.00, Kościół Dominikanów, ul. Dominikańska 2
Wstęp wolny.

Szacunek, współpraca, kreatywność to ha-
sła, które widnieją na nowym sztandarze
CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integra-
cyjnego :Przy Łazienkach Królewskich”.

Burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastow-
ski – wraz ze swoimi zastępcami Krzysztofem

Skolimowskim oraz Markiem Rojszykiem –
wzięli udział w uroczystym nadaniu szkole
sztandaru. Od teraz społeczność liceum przy
ul. Podchorążych ma nowy symbol, który jed-
noczy uczniów, kadrę i przyjaciół szkoły. Ży-
czymy sukcesów!

Za nami Festiwal Piosenki
Artystycznej „Poetycka Do-
lina” organizowany przez
Służewski Dom Kultury. 

Wspaniała atmosfera podczas
koncertu Alicji Majewskiej i Wło-
dzimierza Korcza oraz doping
publiczności dla laureatów festi-
walu unosiły się nad Dolinką
Służewiecką.

Burmistrz Mokotowa Rafał
Miastowski pogratulował twór-
com i występującym oraz wręczył
nagrody laureatom festiwalu.

Gratulujemy i już teraz czeka-
my na następną edycję!

Nadanie sztandaru CLVI Liceum

Festiwal „Poetycka Dolina”

Z pewnością wiele osób
pamięta legendarny już
festiwal Woodstock, a ci
którzy urodzili się póź-
niej również mieli wiele
okazji, by o nim także
usłyszeć. W tym roku mi-
ja 50 lat od tego wyjątko-
wego wydarzenia, które
zaowocowało pojawie-
niem się największych
gwiazd muzyki. 

The Woodstock Music and Art
Fair, nieformalnie zwany Wood-
stock Festival, choć trwał tylko 3
dni (od 15 do 18 sierpnia 1969
roku) przeszedł do historii po-
pkultury. Był symbolem swoich
czasów. Zaistniał nie tylko też
jako wydarzenie muzyczne, ale
też obyczajowe. 

Tak naprawdę miało to miej-
sce nie w Woodstock, a w miej-
scowości Bethel, w stanie Nowy
Jork, odległym od New York Ci-
ty o około 170 km, a o 100 km od
samego Woodstock.

Uczestniczyło w nim ponad
400 tysięcy osób, a według nie-
których szacunków 600 tysię-
cy. Wielu chętnych utknęło
gdzieś po drodze nie zdoław-
szy dotrzeć na miejsce. Dla po-
kolenia hippisów, dzieci kwia-
tów głoszone przez nich hasła:
„Peace, Love and Happiness”
(wolność, miłość, szczęście lub
radość) znalazły dzięki festiwa-
lowi szczególną oprawę mu-
zyczną artystyczną, a tym sa-
mym łatwiej dotarły do mło-
dych ludzi również poza Ame-
ryką. 

Pamięć o Woodstock można
było sobie odświeżyć w ubiegłą
niedzielę podczas koncertu
wspominkowego w Promie Kul-
tury ul. Brukselska 23.

Znakomici muzycy przypo-
mnieli utwory, które rozbrzmie-
wały na festiwalu w roku 1969.
Można było też zobaczyć migaw-
ki filmu w reż. Michaela Wadle-
igha, obejrzeć historyczne foto-
grafie i dowiedzieć się czegoś
ciekawego o Woodstock.

Wystąpiły zespoły: Blues Ti-
me, Wodospady Spokoju, Tay-
lor Moore Band, The Woodstock
Aquarian Band. Ostatnia grupa
zakończyła występ mocnym ak-
centem (Grand Finale), który

niewątpliwie zapadnie długo w
pamięci  słuchaczy. Wśród pu-
bliczności pojawiła się w stro-
jach z epoki - Hippies, Flower
Power etc.

Koncepcja, scenariusz, reży-
seria i prowadzenie - Zbyszek Ję-
drzejczyk. Kierownictwo mu-
zyczne i redakcja – Andrzej Ku-
backi. Aranżacje i współpraca
muzyczna – Włodzimierz Tyl. 

Dla lepszego efektu można
przyjść. Zapowiada się dobra 
zabawa. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Fundacja ARKONA, jedna
z najprężniej działających
na Ursynowie, już po raz
szósty przyznała Nagrodę
literacką Złota Róża im.
Jarosława Zielińskiego.
Konkurs był przeznaczony
dla autorów, którzy w
ubiegłym roku wydali
swój nowy tomik poetycki.

Kapitule przyznającej nagro-
dę przewodniczył poeta Alek-
sander Nawrocki. Tegoroczną
laureatką okazała się Eliza Se-
giet za tomik poetycki Magne-
tyczni. Przyznano również dwa
stypendia literackie, otrzymali
je: Inez Leliwa i Ignacy Krze-
miński-Iwan. Laureatka głów-
nej nagrody otrzymała nagro-

dę pieniężną, obraz Andrzeja
Kaliny oraz pamiątkowy dy-
plom. W imieniu Ignacego, któ-
ry w tym czasie koncertował w
Ferrarze, nagrodę odebrała je-
go mama.

Ogłoszono także wyniki kon-
kursu Śladami Września’1939,
zorganizowanego dla młodzieży
z okazji 80 rocznicy wybuchu II
WŚ. Nagrody otrzymali: Mate-
usz Cejmer z Konstancina (lat
14) za pracę Ja, pani Opaczew-
ska, bronię dziś Warszawy, Zosia
Sawlewicz (lat 11) za pracę
Srebrny łańcuszek z krzyżykiem
oraz Kamil Piotrowski (lat 19)
za pracę Wrześniowym szlakiem
poety (o Gałczyńskim).

Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się tradycyjnie w Ursy-
notece, w poniedziałek 9 wrze-
śnia, dzięki zaangażowaniu pa-
ni dyrektor Anny Wolskiej, pro-
wadził ją Mikołaj Juliusz Wacho-
wicz. Własne wiersze recytowa-
li laureaci, a wiersze patrona
konkursu, ursynowskiego poety
Jarosława Zielińskiego recyto-
wała Patrycja Solecka.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Woodstock 50 lat temu

Złota Róża po raz szósty
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GGOOLLFF - ookkaazzyyjjnniiee sspprrzzeeddaamm:: 
TToorrbbaa WWiillssoonn:: 

88 kkiieesszzeennii jjeeddnnaa ooddppiinnaannaa nnaa 
1144 kkiijjóóww oossłłoonnkkaa.. 

GGrreeaatt BBiigg bbeerrttaa iiii++1111 ssttooppnnii 
KKoommpplleett mmiizzuunnoo ttzzooiitt mmxx 1155 sspp 

445566778899 NNIIKKEE ssvv 6600 ssttooppnnii 1100
TTeell..:: 779966 777777 117755

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSOOSSNNAA opałowa, 791 394 791

SSKKUUPP AUT, 503 901 642

AANNGGIIEELLSSKKII - doświadczenie,
692 651 820

AANNGGIIEELLSSKKII,, doświadczona,
dzieci, młodzież, też dojeżdżam,
601 840 574

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DDZZIIAAŁŁKKAA rekreacyjno-
budowlana w Łęku, za Makowem
Maz. (100 km od Warszawy), las,
rzeka, cisza, spokój, 3000 m2,
49,50 zł/m2, 512 349 101

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane Prażmów,
602 77 03 61

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61

KKUUPPIIĘĘ 3 - 4 pokojowe, 
574 835 293

KKUUPPIIĘĘ 40-50 m2 , Kabaty, 
tel. 691 597 278

KKUUPPIIĘĘ nieduże mieszkanie
Mokotów, Ursynów, Wilanów, 
503 008 564

WWYYNNAAJJMMĘĘ tanio lokal
użytkowy na Kabatach przy
głównej ulicy, duża witryna, 55 m2

+ 45 m2 magazyn,  506 583 300

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
ddoo wwyynnaajjęęcciiaa
! SSttaarróówwkkaa, 96 m2, 2 poziomy,

po podłodze 250 m, 7000 zł do
neg., 601 720 840

kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 8888 mm22 PPrraaggaa PPłłdd., 3 pok.

nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe,  601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

!KKaabbaattyy,  78 m2, 3 pok. 
790 tys. zł, 601 720 840 

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!OOkkaazzjjaa!! 110m2 Kabaty, 4 pok.,
990 tys.zł, 601 720 840 

! SSaaddyybbaa,  550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840 

! SSaaddyybbaa, apartament 3 pok.,90
m2, wysoki standard, 2014 r., 990
tys. zł do neg., 601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm 240 m2, Józefosław,

dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840 

!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, ok.
ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, 
do wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2

c. tylko 595 tys.zł, 601 720 840
!KKaammiieenniiccaa, Żoliborz, świetna

pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840 

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 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

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, segment
250 m2, blisko metra, tylko 
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840 

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,, 

! PPrruusszzkkóóww,, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840 

! SSuuppeerrddoomm,, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł, 
601 720 840

!ZZaalleessiiee DDoollnnee, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

!ZZaalleessiiee-UUssttaannóóww,
wolnostojący 80/1000 m2, do
wejścia, tylko 520 tys. zł, 
601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko 
1 mln. zł., 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy ul.

Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.300

(garaż) zł/m-c, 601 720 840
LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
! 440000 mm22, lokal na każdą

działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840 

!GGrroocchhóóww, 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 

! LLookkaall 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840

! LLookkaall hhaannddlloowwyy 120 m2 ,
wynajęta gastronomia, okolice
Nowego Światu, 601 720 840

! LLookkaall  handlowy 129 m2, 
z wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 750 tys. zł do
neg., 601 720 840 

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!RReessttaauurraaccjjaa 130 m2,
Centrum, do wynajęcia, działajaca
od wielu lat, pełne wyposażenie,
wieloletni klienci, 15 000 zł/m-c,
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, 
do wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, Wąwozowa, lokal
do wynajęcia, 601 720 840

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

!ŻŻoolliibboorrzz, 75 m2 + 100 m2

ogródek - do wynajęcia, 7500 zł +
VAT/ m-c lub sprzedaż 1,5 mln zł,
601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww::
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

DDZZIIEELLNNIICCOOWWEE Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m. st. Warszawy

poszukuje pracownika na
stanowisko “Specjalista ds.

finansowo-księgowych”.
Szczegółowe informacje 

dotyczące ogłoszenia znajdują się
pod adresem:

www.dbfo.ursynow.pl 
(zakładka oferty pracy)

KKIIEERROOWWCCĘĘ kkaatt..BB - jazda autem
dostawczym, nie kurierka, 
535 170 170

PPOOTTRRZZEEBBNNAA manicurzystka,
pedicurzystka od zaraz, Ursynów-
Natolin, 22 649 18 19

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE nnrr 5522 przy ul.
Koncertowej 8 zatrudni od zaraz
Panią na stanowisku pomocy
kuchennej. Przyjmujemy
zgłoszenia osobiste w godz. 8 - 15

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 696 249 568

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ na parking
emeryta niepalącego, 641 473 778

MMaasszz ookk.. 7700 llaatt, jesteś samotny 
i masz tego dość - zadzwoń, 
508 371 621

AANNTTEENNYY TV SAT.  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 696 269 184

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

696 269 184
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREENNOOWWAACCJJAA mebli, 
510 266 143

SSCCHHOODDYY, 787 726 963
SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,

naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 

668 327 588

UUSSŁŁUUGGII tapicerskie, 
501 283 986

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79

DDOOMM OOPPIIEEKKII, Piaseczno, 
601 870 594 
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

2 2  4 4 3  7 2  0 0
2 2  4 4 3  7 1  5 6
2 2  4 4 3  7 3  0 1

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

2 2  4 4 3  6 5  0 0
2 2  4 4 3  6 5  0 1

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

2 2  4 4  3 5  0 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

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

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

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe    9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

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

Ważne telefony

Elementy odblaskowe
przy ubraniach i pleca-
kach, telefony do kieszeni,
pełne skupienie i oczy do-
okoła głowy - o tym przy-
pominają uczniom straż-
nicy miejscy i przypomi-
nać będą przez kolejne
dwa tygodnie, którzy peł-
nią dyżur w rejonie naj-
bardziej niebezpiecznych
przejść dla pieszych i
skrzyżowań znajdujących
się w rejonie szkół. Trwają
działania „Bezpieczna
droga do szkoły”.

Koniec wakacji i nowy rok
szkolny to początek zwiększo-
nego ruchu na ulicach miasta.
W bezpiecznym dotarciu do
szkoły w pierwszych dniach
września pomogą uczniom
strażnicy miejscy, którzy wspól-
nie z policją wytypowali szcze-
gólnie niebezpieczne przejścia i
skrzyżowania. To w ich rejonie
przez pierwsze dni nowego ro-
ku szkolnego będą pomagać
uczniom w bezpiecznym prze-
chodzeniu przez trudne przej-
ścia i skrzyżowania. Będą też
przypominać o podstawowych
zasadach bezpiecznego porusza-
nia się po ulicach miasta oraz za-
chęcać do noszenia odblasków.

Pod nadzorem strażników
znalazły się newralgiczne miej-
sca, w których najczęściej docho-

dzi do zdarzeń drogowych z
udziałem pieszych. W kolejnych
dniach września będą tam obec-
ni od godziny 7.30. W niektórych
miejscach służbę będą pełnili ra-
zem z funkcjonariuszami policji.
Dodatkowo strażnicy będą przy-
pominać dzieciom podstawowe
zasady poruszania się po mie-
ście. Będą zachęcać, by były za-
opatrzone w elementy odblasko-
we, które zwiększają bezpieczeń-
stwo. Szczególną uwagę zwra-
cać będą na najmłodszych
uczniów, tych, którzy zaczyna-
ją dopiero swoją przygodę ze
szkołą i dopiero zapoznają się z
drogą do niej. Obecność funkcjo-
nariuszy ma sprawić, że zarówno
one, jak i ich rodzice, poczują się
pewniej. Wzmożone działania
prewencyjne potrwają przez naj-
bliższe dwa tygodnie.

Strażnicy apelują do kierow-
ców, aby zachowali szczególną

ostrożność w pobliżu szkół, nie
parkowali pojazdów w sposób
stwarzający zagrożenie.?

Jeszcze przed rozpoczęciem
nowego roku szkolnego strażni-
cy miejscy skontrolowali infra-
strukturę w okolicach kilkuset
warszawskich szkół. Sprawdza-
li m. in. stan oznakowania dro-
gowego, widoczność poziome-
go oznakowania przejść dla pie-
szych, stan wygrodzeń i barier
oddzielających jezdnię. Dodat-
kowo zwracali uwagę na stan
nawierzchni m. in. boisk i chod-
ników na terenie szkoły. Odnoto-
wane nieprawidłowości, w więk-
szości niewielkie, w przypadku
infrastruktury drogowej zgłasza-
li zarządcom dróg oraz dyrekto-
rom placówek – w przypadku
zastrzeżeń odnotowanych na te-
renie szkoły.

R e f e r a t  P r a s o w y  S t r a ż y  M i e j -
s k i e j  m . s t .  W a r s z a w y

Ponad 63 tys. plastikowych butelek, 15
tys. szklanych i 2 tys. puszek – tyle sztuk
surowców mieszkańcy włożyli do recy-
klomatów. EKO-punkty otrzymane za
wyrzucone opakowania po napojach wy-
mieniają na nagrody. Teraz maszyna z
pl. Bankowego będzie przeniesiona na
pl. Mirowski.

– Cieszę się, że warszawianki i warszawiacy tak
chętnie korzystają z recyklomatów. To innowacyjny
projekt, ponieważ nagrodą za działanie na rzecz
ekologii jest m. in. rozrywka, na przykład bilet na
spektakl teatralny czy seans filmowy. Jednocześnie
przypominamy mieszkańcom, że butelki i puszki
są wartościowymi surowcami, które można ponow-
nie wykorzystać – mówi Michał Olszewski, wicepre-
zydent m. st. Warszawy. –  Ponieważ zakończyliśmy
letnie odsłony Otwartej Ząbkowskiej i Placu Banko-
wego, przestawimy maszyny w docelowe miejsca.

Dwie maszyny, które są efektem współpracy
firmy Coca-Cola i Fundacji Nasza Ziemia funk-
cjonują od połowy lipca. Do maszyn można wrzu-
cać plastikowe i szklane butelki oraz aluminiowe
puszki (niezgniecione).

Wystarczy uruchomić aplikację „ETS Portfel” na
smartfonie, zeskanować swój indywidualny kod na
recyklomacie i wrzucać pojedynczo surowce, a na
koncie pojawią się ECO-punkty. Po uzbieraniu ich
odpowiedniej liczby można je wymienić na wybra-
ną zniżkę: rabat na kawę w Costa Coffee, tańszy bi-

let do sieci Multikino, Teatru Dramatycznego czy
zniżki na spektakle i imprezy w Teatrze Capitol.
Aplikacja służącą do zbierania ECO-punktów jest do-
stępna w systemie Android i iOS. System jest ekolo-
giczny - maszyny nie wymagają drukowania para-
gonów i posiadania kart. Łącznie w Warszawie sta-
nie dziesięć takich urządzeń. Jedna maszyna dzia-
ła przy ul. Ząbkowskiej. Druga, tymczasowo wyłą-
czona, zostanie przeniesiona z pl. Bankowego na pl.
Mirowski od strony parku, niedaleko Hali Gwardii.

Projekt jest elementem warszawskiej kampanii
edukacyjnej o zasadach selektywnej zbiórki odpa-
dów. Akcja #RadyNaOdpady zachęca i podpowia-
da, jak należy segregować papier, szkło, metale i
tworzywa sztuczne, resztki bio i frakcje zmieszane. 

K a m i l  D ą b r o w a

Bezpieczna droga do szkoły

Recyklomaty cieszą się popularnością

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

PPiiąątteekk,, 1133 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1199..0000::
Inauguracja Roku Kulturalnego
2019/2020 na Ursynowie. 

MMiięęddzzyy ppoonniieeddzziiaałłkkiieemm 1166
wwrrzzeeśśnniiaa aa ppiiąąttkkiieemm 2200 wwrrzzee-
śśnniiaa zostaną wznowione bez-
płatne warsztaty artystyczne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, w
tym seniorów: plastyczne, ta-
neczne (flamenco oraz – tylko
dla dzieci – taniec irlandzki), te-
atralne (teatry muzyczne „Wio-
linki” i „Zgraja z Wiolinowej” dla
dzieci i młodzieży, Teatr Senio-
ra), wokalne (tylko dla dzieci),
bębniarskie (tylko dla dorosłych,
w tym seniorów). Zapisy u in-
struktorów. Szczegóły na stro-
nie www.domsztuki.art.pl i Fa-
cebooku Domu Sztuki.

Warsztaty sfinansowano ze
środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii: Klubu Seniora (ul. Pię-
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
NA INAUGURACJĘ ROKU KUL-
TURALNEGO 2019/2020 NA
URSYNOWIE.

Z TEJ OKAZJI, 13 WRZEŚNIA
O GODZINIE 17:00, W DOMU
KULTURY STOKŁOSY ODBĘ-
DZIE SIĘ WERNISAŻ WYSTA-
WY “PREZENTY I NIE TYLKO”,
AUTORSTWA URSYNOWSKIE-
GO MALARZA KONRADA
CHOJNOWSKIEGO- SMAGO-
ROWICZA.

Zapraszamy Państwa na nie-
zwykły koncert poświęcony
dwóm największym bardom XX
wieku – Włodzimierzowi Wy-
sockiemu i Bułatowi Okudżawie. 

21 września (sobota), godzina
18:00. Bilety 40 zł (przedsprze-
daż)/ 50 zł (w dniu koncertu)
Informacje o koncercie i biletach:
513-207-643

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1122..0099,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188..0000
„WSPOMNIENIA O KAZIMIE-
RZU GÓRSKIM – LEGENDZIE
FUTBOLU” spotkanie z synem
Dariuszem GÓRSKIM i zapro-
szonymi gośćmi

1199..0099,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 –
XVI Ogólnopolski Festiwal Re-
tro im. Mieczysława Fogga –

„DAWNYCH WSPOMNIEŃ
CZAR” Wspólne śpiewanie pio-
senek Prowadzenie Wojciech
DĄBROWSKI – dyrektor arty-
styczny festiwalu. Wstęp: 10 zł
(w ramach odpłatnej działalno-
ści fundacji).

DDzziieellnniiccoowwyy 
OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy UUrrssyynnóóww

uull.. KKaajjaakkoowwaa 1122BB 
tteell.. 2222 112255 5566 0022

Tradycyjny cykl imprez inau-
gurujących sezon kulturalny na
Ursynowie rozpoczniemy przed-
stawieniem „Pułkownik Ptak”
Kompanii Teatralnej Mamro  w
sobotę 14 września o godz.
19.00. Wstęp za zaproszeniami. 

Grupy Filmowej Darwin nie
trzeba chyba nikomu rekomen-
dować na spotkanie autorskie
zapraszamy 15 września na
godz. 18.00, będzie to również
inauguracja roku wolontariusza
w DOK Ursynów. Wstęp 10 zł,
dla wolontariuszy DOK Ursynów
wstęp wolny. 

Nie zabraknie również we
wrześniu muzycznych wyda-
rzeń. 20.09 zapraszamy na godz.
19.00 na jazzowy piątek na kon-
cert Joanna Morea with Swing
On Air. 

Miejsce Aktywności Lokalnej: 
18.09 Joga w Mal-u – bezpłat-

ne zajęcia z Hanką
21.09 Ojej jesteśmy rodzica-

mi, ojej będziemy rodzicami.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1122..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Walka o hegemonię na
morzach i oceanach od antyku
po XX wiek pt. „Rywalizacja o
Morze Sródziemne: Kreteńczycy,
Fenicjanie, Grecy, Rzymianie,
Persowie, bitwy morskie w staro-
żytności”

1177..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kul-
tury XX wieku pt. „Maria Pawli-
kowska-Jasnorzewska i Magda-
lena Samozwaniec: genialne
córki nie mniej genialnego ojca,
malarza Wojciecha Kossaka”

1199..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z p. Jackiem Kowalskim w cyklu
wieczorów czwartkowych pt.
„Straszny dwór, czyli sarmackie
korzenie Niepodległej”

2244..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Rozkoszny świat
Bouchera”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!
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