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Wszystkie sprawki Warszawki...
dola naszych wybrańców ludu jest
naprawdę ciężka i jeśli lud to w
końcu zrozumie, to może zrobi
składkę na dofinansowanie tych
biedaków.
a razie jednak posłowie
mogę mieć na głowie inne
zmartwienie. Wygląda bowiem na to, że będą musieli przegłosować ewentualny podział Mazowsza na dwa odrębne województwa: bogatą aglomerację warszawską i otaczający ją wianuszek mazowieckiej bidy z nędzą. Zdaniem
wtajemniczonych ma to być kolejny krok zmierzający do poskromienia nielubiącej obecnych władców Polski „Warszawki”. Wprawdzie kopniaka placowi Bankowemu ma dać tak naprawdę Nowogrodzka, ale formalnie rzecz biorąc, pójdzie to na konto Wiejskiej –
czy to się komuś podoba, czy nie.
a samą myśl o takiej wolcie
samorządowcy łapią się za
głowę, zdając sobie sprawę, że może ona posłużyć osiągnięciu celów politycznych rządzącej
partii, jednocześnie jednak wprowadzając straszliwy chaos administracyjny, gospodarczy, a przede
wszystkim finansowy. Poza wszystkim zaś podział tego regionu oznaczałby niebywały wzrost liczby
„książąt mazowieckich”, czyli
urzędników wszelkiej maści.
„Gazeta Wyborcza” w swoim wydaniu stołecznym wyzłośliwiła się
już dwa razy w reakcji na pogardliwe określenie „Warszawka”, wypowiedziane przez prezydenta RP
Andrzeja Dudę. No i redakcja z
Czerskiej sporządziła mapę miasta
z nowymi nazwami dzielnic i poszczególnych osiedli. Idąc tropem
zdrobnienia, redaktorzy zamienili Mokotów na Mokotówek, Czerniaków, na Czerniakówek, Ursynów na Ursynówek, Śródmieście
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iarą sprawiedliwości nie
może być większość głosów – taki pogląd wiele
lat temu zapezentował niemiecki
poeta i filozof Johann Christoph
Friedrich von Schiller (1759 1805). Tym samym podważył niejako sens ławy przysięgłych w sądach i polityczny system demokracji, a złośliwi mówią, że po prostu
przewidział, co się będzie działo w
polskim Sejmie od 2015 roku. No
cóż, słuszność każdego twierdzenia bywa względna. Można wszak
dokonać historycznej paraboli i
wywieść, że z wypowiedzianych na
łożu śmierci słów żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku innego poety niemieckiego – Johanna Wolfgana Goethego („Więcej światła!)
– Włodzimierz Iljicz Lenin wywiódł
pamiętne hasło: komunizm to władza rad plus elektryfikacja kraju.
Ale można też sobie zażartować,
przywołując kolejnego myśliciciela
niemieckiego – Karola Marksa,
który doszedł do wniosku, iż „byt
określa świadomość” i przewidział
tym samym, jak w 2020 zagłosują posłowie Sejmu RP w sprawie
podwyżki swoich uposażeń.
eden z nich, niedawny wicepremier, również bardzo lubiący filozofować Jarosław
Gowin bodaj jako pierwszy przyznał, że choć haruje na różnych
frontach, to mu się miesięczny budżet nie spina. Jak widać zatem,
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stolicą tego regionu na powrót
Płock. Bardzo by to pasowało do
obecnego układu gospodarczo-politycznego, w którym kluczową role odgrywa Orlen, czyli niegdysiejsza Petrochemia. Przy okazji dokonałoby się istotnych wzmocnień
drużyny piłkarskiej Wisła w tym
zasłużonym grodzie, najstarszym
mieście Mazowsza. Piszę o tym nie
bez kozery, bowiem pod datą 10
września widnieje istotne święto –
Dzień Polskiego Piłkarza. Upamiętnia on zdobycie w 1972 roku w
Monachium złotego medalu olimpijskiego przez naszą reprezentację
z Kazimierzem Deyną na czele, a
także pamiętny triumf nad narodową drużyną Holandii (4:1 w
1975 w Chorzowie).
szystko – jak widać –
składa się wprost idealnie. Czas przecież, żeby
Wisła Płock przejęła wreszcie tytuł mistrza Polski od Legii Warszawa, splamionej aliansem z nielubianym przez obecną władzę państwową TVN i grającej na stadionie, który wraz ze swymi poplecznikami sprezentowała klubowi z
Łazienkowskiej jeszcze bardziej nielubiana Hanna GronkiewiczWaltz, wieloletnia zarządczyni
miasta.
entymenty i resentymenty
trzeba będzie wszakże odłożyć na bok, jeśli podział województwa mazowieckiego stanie
się faktem. Stowarzyszenie Metropolia Warszawa przypomina, że
aż 87 procent idące na podatek CIT
generuje sama stolica i okołowarszawskie powiaty, a reszta Mazowsza zaledwie 13 procent. Czy warto więc skazywać biedę na samostanowienie?
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
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na Śródmieściątko – itd., itp. Andrzejowi D. i jego politycznym komilitonom może się wydawać, że
warszawiacy to zbiór jakichś szemranych typów, sypiących piasek w
tryby dobrej zmiany. Godnych zatem jak najsurowszego ukarania.
Co ciekawe jednak, gdy mamy kolejne rocznice wybuchu Powstania
Warszawskiego 1944, prezydent
Duda bynajmniej nie wyraża się o
mieszkańcach stolicy pogardliwie.
yć może, kiedyś napisze dysertację naukową na temat
wyższości Krakówka na
Warszawką, ale na razie mógłby
chociaż poprzeć remont nieco podniszczonej już kolumny króla Zyg-
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munta III Wazy na placu Zamkowym. Chyba że pomnik tego monarchy obecnemu prezydentowi
niemiły, skoro Zygmunt w roku
1609 opuścił Krakówek, przenosząc się do centralnie położonej
Warszawki, czyniąc ją faktycznie
stolicą Polski. Ponoć bezpośrednim
powodem stopniowych przenosin
na Mazowsze był pożar Wawelu w
1595 roku. Może więc związany
rodzinnie z Krakówkiem prezydent
zainicjuje teraz rundę rewanżową,
proponując, by w związku z awarią oczyszczalni ścieków Czajka
stolica powróciła pod Wawel? Razem z kolumną Zygmunta, rzecz
jasna. Dziesięć lat temu zresztą

mieliśmy jakby wstęp do takiej roszady, gdy nastąpił pochówek prezydenta RP, byłego mera Warszawy – na Wawelu...
westia ewentualnego podziału Mazowsza z jednej i
kolejna już awaria Czajki
– z drugiej strony to będą zapewne
dwa najbardziej dyskutowane problemy stołeczne w najbliższych miesiącach. Wspólnym mianownkiem
tych drażliwych zagadnień jest bez
wątpienia zapach. W obu wypadkach bowiem z całą pewnością coś
śmierdzi, a w każdym razie –
brzydko pachnie. Jeśli chodzi o Mazowsze, to można by Warszawkę
jeszcze bardziej upokorzyć, czyniąc
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Oddaj głos do 15 września!

Trwa głosowanie na projekty z Budżetu Obywatelskiego 2021, które potrwa do 15 września. Głosować może
każdy, bez względu na wiek i adres. Razem zdecydujmy
jakie projekty z budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Warszawy
(wystarczy mieć numer PESEL) – nie trzeba być zameldowanym w
mieście. Swój głos mogą również oddać warszawiacy poniżej 13.
roku życia – wówczas niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego.
Jak to zrobić?
– papierowo – wypełniając kartę do głosowania i osobiście przynosząc ją do Urzędu Dzielnicy Ursynów (od strony ul. Gandhi, metro
Imielin). Trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość
– elektronicznie – za pośrednictwem strony twojbudzet.um.warszawa.pl – nie trzeba posiadać własnego adresu mailowego, można skorzystać z poczty elektronicznej innej osoby.

Konkurs Warszawa
w kwiatach rozstrzygnięty

37. konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni” już rozstrzygnięty! Właściciele najpiękniejszych warszawskich ogrodów i balkonów zostali nagrodzeni podczas
uroczystej gali w Służewskim Domu Kultury. Wśród
nich ursynowianka Pani Lidia Lorek, której balkon wywalczył II miejsce w kategorii „Balkon, loggia lub
okno”.!
Tegoroczna – 37. edycja konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni” była inna niż dotychczasowe. Pandemia zmusiła większość
mieszkańców do pozostania w domach i uniemożliwiła towarzyskie
spotkania. Wyjątkowa sytuacja stała się dla wielu bodźcem do rozpoczęcia swojej przygody z ogrodnictwem.
Więcej informacji o konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni”
można znaleźć na stronie warszawawkwiatach.pl.

Pieniądze na ursynowską zieleń
Dodatkowe 350 tys. złotych Urząd Dzielnicy Ursynów wyda na renowację
trawników oraz wygrodzenie terenów zieleni.
Część pieniędzy zostanie
przeznaczona na likwidację przedeptów. To kontynuacja akcji rozpoczętej w
zeszłym roku. Zajmiemy
się też uporządkowaniem
terenów zieleni niezagospodarowanej – deklarują
ursynowscy urzędnicy
Jeszcze w tym roku Urząd Dzielnicy Ursynów przeznaDecyzja o przekazaniu dodatczy dodatkową kwotę w wysokości ponad 800 tys. zł na kowych pieniędzy na ten cel zorealizację zadań z zakresu ochrony zwierząt i środowi- stała podjęta przez Zarząd Dzielska. Planuje kupić m. in. kosze uliczne z daszkami, czi- nicy Ursynów oraz Radę Dzielnipy i domki dla kotów wolno żyjących, czy budki lęgowe cy, musi zostać jeszcze potwierdla ptaków. Celem zaplanowanych działań jest troska
dzona przez Radę Miasta, któo stan środowiska naturalnego na terenie Dzielnicy.
rej posiedzenie zaplanowano na Połowa zostanie zamontowana
W trosce o stan środowiska naturalnego Urząd Dzielnicy Ursy- 24 września.
jeszcze w tym roku.
nów planuje zakup i montaż 465 koszy ulicznych z daszkami. KuRenowacja trawników
Przedepty do likwidacji
pimy też 100 tabliczek informacyjnych dotyczących sprzątania po
Na renowację trawników (ok.
Akcję #StopPrzedeptom urząd
psach i zakazie dokarmiania ptaków. Nie zapominamy o potrzebach
kotów wolno żyjących – urząd zakupi 2000 czipów, 40 domków, 5000 m kw.) przeznaczonych rozpoczął w zeszłym roku. W razostanie 125 tys. zł. Część z tych mach tych działań zostało założoklatki oraz klatki transportowe.
Skrzydlaci mieszkańcy naszej dzielnicy otrzymają wsparcie w pieniędzy będzie wykorzystana nych ponad 8000 m kw. nowych
związku ze zbliżającą się zimą. Znajdą się środki finansowe na za- do likwidacji tzw. przedeptów. trawników, ułożonych prawie
kup i montaż 200 budek dla ptaków oraz 10 karmników. Jednym Na zakup oraz dostarczenie płot- 120 m kw. chodników oraz
z zaplanowanych zadań jest także czyszczenie istniejących już bu- ków do wygrodzeń trawników utwardzono materiałem naturaldek lęgowych. Do ursynowskich placówek oświatowych zostaną też przeznaczonych zostanie 70 tys. nym przepuszczającym wodę ok.
zł (ok. 1000 metrów bieżących). 500 m kw. terenu. Teraz czas na
przekazane ziarna dla ptaków.

Dodatkowe środki
na ochronę zwierząt

cze, związane z uporządkowaniem terenów zieleni niezagospodarowanej (m. in. przy ul.
Spornej, Bokserskiej i Gajdy).
Część takich terenów mieszkańcy, niestety, traktują jako wysypiska śmieci. Urzędnicy planują zająć się tymi miejscami,
aby stały się czyste, zadbane i
Zieleń niezagospodarowana uporządkowane. Dodatkowo
Dodatkowe 150 tys. złotych planowany jest montaż fotopułazostanie przeznaczonych także pek w miejscach, gdzie wyrzucana prace porządkowe i ogrodni- ne są śmieci.

kolejne przedepty. Tym razem w
miejscu „dzikich przejść” będziemy tworzyć przede wszystkim
chodniki oraz poddawać renowacji tereny wokół nich. Obecnie trwają uzgodnienia dokładnych lokalizacji, które zostaną
poddane procesowi estetyzacji.
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To już ostatni plenerowy koncert chopinowski

dzenia do koncertu wiceburmistrz
Klaudiusz Ostrowski. – Jest nam z tego powodu trochę przykro, smutno, bo
chcielibyśmy, żeby te koncerty były jak
najczęściej i trwały jak najdłużej. Niestety, taka jest natura. Projekt zakładał siedem koncertów w tym pięknym miejscu. Projekt ten został zainicjowany
Bogusław Lasocki
przez jedną z mieszkanek naszej dzielnicy - panią Jadwigę Czubak, i realizowany w ramach Budżetu ObywatelskieMuzyczne Niedziele na Ursynogo. No i oczywiście został wybrany głowie, czyli cykl siedmiu plenerosami mieszkańców. Cieszę się, że jewych koncertów chopinowskich steśmy w tak dużym gronie - mówił wiw parku Jana Pawła II, dla wie- ceburmistrz Ostrowski.
lu ursynowian zaczęły stawać
Pomimo ciągle trwającej epidemii,
się oczekiwanymi wydarzenia- ursynowianie przybyli licznie na plac
mi letnich popołudni. Nic dziwkoncertowy. Wszystkie 150 miejsc sienego, przecież muzyka Frydery- dzących, przygotowanych z odpowiedka Chopina jest bardzo bliska
nim dystansem i wydezynfekowanych,
naszej naturze, duchowości,
było zajęte już sporo czasu przez rozpodzięki fascynującemu pięknu,
częciem występu. Co najmniej drugie
czasem nostalgicznemu, czasem tyle osób, dla których zabrakło miejsc
wręcz buntowniczemu.
siedzących, przysłuchiwało się muzy– Niestety, to już ostatni koncert z cy- ce z pobliskich alejek.
klu Muzycznych Niedziel na UrsynoProwadząca cały cykl tegorocznych
wie – zwrócił uwagę podczas wprowa- koncertów znana aktorka Laura Łącz

zwróciła uwagę na urok i walory parkowego otoczenia sceny. - Plenerowe
otoczenie koncertu znakomicie współgra z muzyką Fryderyka Chopina,
przepojoną miłością do ojczyzny i piękna polskiej przyrody - zwracała uwagę
artystka. - Ta muzyka wspaniale komponuje się z tą scenerią, niezwykłą jak
na koncert chopinowski. Zwykle bywają to sale, wspaniałe, pałacowe, raczej nie wśród drzew i pięknego zielonego krajobrazu. A tu, teraz, mamy
piękną muzykę na tle drzew - mówiła
Laura Łącz.
Tak, muzyka piękna, ale również wykonawcy klasy najwyższej. Poczynając
od wybitnego pianisty Karola Radziwonowicza, poprzez plejadę młodszych,
ale już dojrzałych artystów. I wreszcie
kończący cykl Marek Bracha to wybitny i doświadczony pianista. Wykształcony w Warszawie i Londynie, jest bardzo wszechstronnym wykonawcą. Wykorzystując repertuar muzyki klasycznej, gra na instrumentach współczesnych oraz historycznych. - Interpretacje Marka Brachy cechują szlachetność

i inteligencja. Mam nadzieję, że dużo
jeszcze o nim usłyszę - opowiadał w
wywiadach medialnych Kevin Kenner,
amerykański pianista, laureat konkursów pianistycznych, w tym II nagrody
na XII Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.
Marek Bracha w lutym 2018 r. zadebiutował w Carnegie Hall w Nowym
Jorku, wykonując utwory Fryderyka
Chopina. W roku 2019 pianista współpracował z takimi zespołami jak: orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS, orkiestra Filharmonii
Świętokrzyskiej. Artysta prowadzi również wykłady i warsztaty przybliżające
problemy wykonawstwa historycznego, a swoimi koncertami na świecie popularyzuje muzykę polską.
Program muzyczny ostatniego ursynowskiego koncertu rozpoczął żywiołowy, dostojny i niezwykle efektowny polonez A-dur op. 40 nr 1, po którym słuchaliśmy cyklu czterech mazurków op.
17. Wśród kolejnych utworów było również nieśmiertelne preludium op. 28 nr

15 (tzw. “deszczowe”) oraz trzy walce
op. 34. Muzyka wspaniała, niezapomniana, która przecież tkwi w duszy
większości z nas, nawet osób nie pasjonujących sie na co dzień utworami klasycznymi.
– Jako autorka projektu bardzo dziękuję za jego realizację - mówiła po koncercie Jadwiga Czubak, autorka projektu koncertowego. Jestem bardzo zadowolona, bo chodziło mi o kulturę tak
zwaną wysoką na Ursynowie, będącą
alternatywą lub nawet odskocznią dla
tego disco polo, popu, którymi jesteśmy zalewani - oceniała pani Jadwiga.
Na aspekt ten i w ogóle stosunek ursynowian do muzyki, zwróciła uwagę
również Laura Łącz. - Zauważyłam, że
jest tu wielu ludzi spragnionych właśnie takich doznań artystycznych. Przychodzili ludzie dojrzalsi, ale również
było sporo młodzieży. Przychodzili także z małymi dziećmi. Dobrze, że wydarzenie to było realizowane w czasie
wakacje, dzięki czemu wypełniła się
trochę pustynia artystyczna typowa dla
tego okresu - mówiła Laura Łącz.

Wsparcie dla ursynowskich seniorów
Jesienią ursynowscy wolontariusze i urzędnicy
pomogą seniorom i innym osobom z grup ryzyka COVID-19. To kontynuacja akcji „Warszawa
wspiera”, w ramach której ochotnicy pomagają
potrzebującym, np. robiąc zakupy żywności,
leków, środków higienicznych.
Wiosną na Ursynowie w inicjatywę zaangażowało się sześć
organizacji oraz kilkudziesięciu
mieszkańców. Ze względu na
fakt, iż zagrożenie epidemiczne
jest wciąż duże, akcja będzie
kontynuowana w kolejnych tygodniach.

Pomoc od organizacji
i mieszkańców
W organizację pomocy w ramach akcji „Warszawa wspiera”
na terenie dzielnicy Ursynów zaangażowani są wolontariusze z
sześciu organizacji i instytucji:
– Akademia Finansów i Biznesu Vistula,
– Szkoła Główna Turystyki
i Hotelarstwa Vistula,
– Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
– Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP Warszawa
Ursynów,
– Stowarzyszenie Highlander
Combat Academy,
– Stowarzyszenie Wygra Warszawa.
Organizacje, które zaangażowały się w pomoc, otrzymują podziękowania od prezydenta m. st
Warszawy, Rafała Trzaskowskiego oraz burmistrza Ursynowa,
Roberta Kempy.

Jak pomagali
wolontariusze?
Wolontariusze angażowali się
w następujące formy pomocy:

– robienie zakupów osobom,
które z uwagi na wiek lub stan
zdrowia obawiają się wychodzenia z domu
– dystrybucja paczek świątecznych wśród podopiecznych
Dziennego Domu Pomocy Społecznej (Domu Seniora) oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy (akcję wsparło 26 wolontariuszy)
– wsparcie Stowarzyszenia
Społeczników „Ariadna”, które
zajmuje się dystrybucją darów
żywnościowych oraz rzeczowych dla osób pozostających w
trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze byli zaangażowani
w pracę w magazynie polegającą na rozładowywaniu dostaw
żywności pozyskanej przez Stowarzyszenie, przygotowywanie
oraz dystrybucję paczek żywnościowych do osób, które na co
dzień korzystają z pomocy Stowarzyszenia, ale obecnie nie są
w stanie odebrać paczek osobiście. Osoby, które ze względu na
pandemię znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i życiowej wciąż mogą zgłosić się do
Stowarzyszenia ,,Ariadna” po
paczki żywnościowe. W ramach
doraźnej pomocy w związku z
epidemią z magazynów „Ariadny” do potrzebujących wsparcia
mieszkańców Ursynowa trafiło
około 250 paczek.
– W okresie pandemii współpracowali z Urzędem Dzielnicy

Ursynów w ramach pozyskiwania wolontariatu do pomocy
przy transportach darów żywnościowych i rzeczowych oraz
do pomocy przy dostarczaniu
paczek osobom nie wychodzącym z domu ze względu na pandemię COVID-19 lub niepełnosprawność. Ponadto rozdawali
paczki osobom poszkodowanym
przez pandemię – mówi prezes
ze Stowarzyszenia Społeczników
„Ariadna”, Roma Łojewska.

O systemie
Warszawa Wspiera
Wolontariusze działający w
ramach akcji „Warszawa wspiera” od kwietnia br. docierają do
seniorów oraz osób potrzebujących, dla których między innymi
robią zakupy żywności, leków,
środków higienicznych. Projekt
realizowany jest we wszystkich
dzielnicach – za koordynację
działań odpowiadają dzielnicowe zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy.
Aby zgłosić chęć otrzymania
pomocy należy zadzwonić pod
numer 22 443-73-95, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.0015.00. Z kolei osoby chętne, aby
pomóc osobom potrzebującym
mogą zgłaszać się drogą mailową: wspieram@ursynow.pl.
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Złożenie wieńców pod pomnikiem

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Na rogu al. Niepodległości
i ul. Madalińskiego, naprzeciw willi, w której
mieszkał przed wojną,
stoi tablica upamiętniająca prezydenta Stefana Starzyńskiego. Tablicę tę władze Mokotowa ufundowały w 2004 r. i od tego czasu
co o roku 8 września składają pod nią kwiaty.
W ten sposób upamiętniana
jest rocznica mianowania prezydenta Starzyńskiego Komisarzem Cywilnym przy Dowództwie Obrony Warszawy.
Władze dzielnicy reprezentowali burmistrz Rafał Miastowski oraz zastępcy Krzysztof Skolimowski i Marek Rojszyk, którzy
złożyli pod tablicą kwiaty i zapalili znicze.

Wspaniały koncert wojskowej orkiestry
Setną rocznicę Bitwy Warszawskiej Mokotów uczcił
wielkim koncertem ORKIESTRY KONCERTOWEJ
REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO
WOJSKA POLSKIEGO im.
Stanisława Moniuszki.
Historyczne widowisko złożone z pieśni patriotycznych, w wykonaniu kilkudziesięciu artystów
występujących w stylizowanych
mundurach z epoki Księstwa
Warszawskiego stanowi wyjątkowy hołd złożony bohaterom
walk o wolność Polski.
Koncert odbył się 6 września
w kościele św. Michała Archanioła na warszawskim Mokotowie. Na koncercie obecni byli
Rafał Miastowski, burmistrz
dzielnicy oraz mieszkańcy Mokotowa.

Zapraszamy na bezpłatny kurs językowy dla seniorów. Mile
widziane osoby zupełnie początkujące, jak i te, które chciałyby
odświeżyć sobie podstawy języka angielskiego.
Podczas kursu uczestnicy: doskonalą kompetencje komunikacyjne, uczą się gramatyki i słownictwa przydatnego podczas podróży zagranicznych, spędzają czas w miłym towarzystwie i atmosferze.
Data: środa, godz. 14.00
Forma zajęć: on-line (platforma Zoom)
Czas trwania: 45 minut - 1 godz.
Liczba miejsc ograniczona
Początek zajęć - 9 września 2020 r.
Zapisy na stronie www.mbddim.pl
Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI,
ul. Tyniecka 40a, 02-621 Warszawa

K’nex - twórcze budowanie
K’NEX to zestawy klocków, które pozwalają na zbudowanie
niezwykłych konstrukcji, maszyn i pojazdów. Każda budowla
to okazja do wyjaśnienia rożnych zjawisk fizycznych poprzez
krótkie pokazy i eksperymenty. Dzięki uczestnictwu w zajęciach
dziecko może rozwijać prostą wiedzę techniczną, wyobraźnię
przestrzenną i zdolności manualne.
Zajęcia realizowane są w mieszanym trybie nauczania (stacjonarny, online), pierwsze zajęcia odbędą się w bibliotece 17
września, o godzinie 17.00.
Data: czwartki, godzina 17.00, warsztaty realizowane są w
cyklu od 17 września do 26 listopada.
Terminy spotkań stacjonarnych: 17 września, 1 października, 8 października, 29 października, 5 listopada, 26 listopada.
Pozostałe czwartkowe zajęcia realizowane są on-line na platformie Zoom. Zapisy na stronie www.mbddim.pl.
Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI,
ul. Tyniecka 40a, 02-621 Warszawa

Wiktoria 1920
Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto Ogród Sadyba,
Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej i SP 115 im. Wandy Turowskiej zapraszają na wspólne obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej na Sadybie.
19 września w godz. 10-18
Program (Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, Powsińska 13):
Atrakcje całodniowe:
Rekonstrukcja punktu poborowego armii polskiej
Prezentacje mody kobiecej i męskiej z okresu
Wystawa plenerowa “Rola radiowywiadu w Bitwie Warszawskiej”
Wystawy plenerowa „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa”
Pokazy sprzętu ciężkiego z kolekcji MPTW
Gra miejska „Wiktoria 1920” - WawaGra
Wykłady i spacery:
10.30-11.30 Sprzęt Wojska Polskiego w Bitwie Warszawskiej 1920 roku - Erazm Domański, MPTW
12.00-13.00 Polska niepodległa - rola kobiet w budowaniu
II RP - Kasia Szczepaniak, Akademia Znajomych
13.30-14.30 Rola radiowywiadu w Bitwie Warszawskiej Tomek Kowalski, Fundacja Pro Militaris
15.00-15.30 Historia i sukcesy polskiego baloniarstwa - Jacek Bogdański, zdobywca Pucharu Gordona Bennetta w 2018
w duecie z Mateuszem Rękasem
15.30.16.30 Kobiety Sadyby Oficerskiej i ich rola w II RP - Ola
Brzozowska (spacer)SP nr 115 im Wandy Turowskiej, Okrężna 80
16.30-18.00 Pokaz balonowy
Działania będą się odbywać głównie na terenie Fortu IX oraz
SP 115 na ul. Okrężnej 80 z zachowaniem wszelkich wymogów
bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Rada Osiedla Siekierki

W poniedziałek w sali konferencyjnej budynku Urzędu
Dzielnicy Mokotów odbyło się I posiedzenie Rady Osiedla Siekierki, jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
Posiedzenie otworzył burmistrz Rafał Miastowski, który wręczył zaświadczenia o wyborze w skład Rady Osiedla, jednocześnie
gratulując wyboru. Na przewodniczącego Rady Osiedla została
wybrana pani Renata Wardecka.

Język angielski dla dorosłych

Zdecyduj, na co zostaną wydane pieniądze z budżetu Warszawy - w tym roku w dzielnicy Mokotów to kwota ponad 7 mln zł.
Przejrzyj zgłoszone projekty na stronie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl i wybierz te, które uważasz za ciekawe i potrzebne. Możesz wybrać maksymalnie 15 projektów zgłoszonych dla dzielnicy Mokotów oraz maksymalnie 10 projektów
ogólnomiejskich.

Trzymajmy się razem NIE stojąc blisko siebie
W niedzielę na Wierzbnie
na placu przed Mokotowskim Centrum Integracji
Mieszkańców spotkali się
mieszkańcy na Pikniku
Sąsiedzkim pod przewrotnym tytułem ,,Trzymajmy
się razem NIE stojąc blisko siebie’’.
W programie były m. in.: pokazy gimnastyki, występ Klubu
Seniora, wspólne śpiewanie piosenek ,,warszawskiej ulicy’’, animacje sportowe, spotkanie z autorką książek dla dzieci Zofią
Stanecką, a na deser występ zespołu CIEPŁE POPOŁUDNIE.
Piknik otworzył burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski,
który wspólnie z mieszkańcami
śpiewał piosenki ,,warszawskiej
ulicy’’.

Rodzinne Regaty Żeglarskie
Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski oraz UKS
„Nad Jeziorkiem” zapraszają na VI Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie. Wyścigi odbędą się na łódkach klasy Optymist 13 września 2020 roku nad Jeziorkiem Czerniakowskim
przy plaży Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Mokotów ul. Jeziorna 4.
Wpisowe do udziału w zabawie – 20zł/osoba.
Program imprezy:
9:00 – 9:30 – Zgłoszenia uczestników, losowanie i przygotowanie sprzętu
9:30 – Otwarcie regat
9:45 – 12:30 – Wyścigi żeglarskie dla dzieci i dorosłych
12:45 – Podsumowanie regat, dekoracja zwycięzców

Turniej szermierczy
Serdecznie zapraszamy na XVII edycje Integracyjnego Turnieju Szermierczego “Sadyba Cup” 2020 o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Rafała Miastowskiego.
Turniej organizuje jak co roku Stowarzyszenie Integracyjny
Klub Sportowy AWF. Hala szermiercza Integracyjnego Klubu
Sportowego, ul Okrężna 53 (Sadyba), Warszawa.
Piątek 11 września godz. 18.00. finał szabli na wózkach.
Sobota 12 września 13.30 finał floretu dzieci, 18.00 finał
szpady na wózkach
Niedziela 13 września 13.30 finał szpady dzieci, 14.00 finał
floretu na wózkach, 18.00 finał szpady rekreacyjnej rekreacyjnych.
Wstęp wolny, choć ograniczony do 250 uczestników.
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Kulturalny wrzesień
w Wilanowie
12 września wypada 337. rocznica odsieczy wiedeńskiej. Z tej okazji Muzeum Pałacu Króla Jana III w
Wilanowie przygotowało szczególny koncert. Na
dziedzińcu pałacowym wystąpi w solowym recitalu
wszechstronny pianista, kompozytor - Aleksander
Dębicz.
Początek o godzinie 17.00. Tego samego dnia o godzinie
13:00 odbędzie się też inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa - organizatorzy zapraszają na wędrówkę śladami orientalnych przedmiotów.
13 września o 13:00 kolejny akcent Europejskich Dni Dziedzictwa - tym razem szlakiem wilanowskich cytrusów. O godzinie
17:00 - koncert kameralny z muzyką Ludwiga van Beethovena.
Oprócz tego, w ofercie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest jeszcze wystawa sukien w pałacu (do 10 września) i pokazu roślin oranżeryjnych w parku (do 15 września).
Więcej informacji dotyczących wydarzeń w Wilanowie można znaleźć na stronie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, na Facebooku i Instagramie!
Mirosław Miroński

Jesień w wilanowskim pałacu
watnych kolekcji dzieł sztuki, ciągle wymagającym pogłębionych
interdyscyplinarnych badań.
Wybrane do prezentacji obiekty
– obrazy na płótnie, desce i pergaminie oraz grafiki i rysunki
pochodzące z polskich kolekcji –
korespondują formalnie i treściowo z niezwykłym obrazem
„Zbawcy Świata” („Salvator
Mundi”) ze zbiorów Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, który jest centralnym punktem ekspozycji.
Wystawa wpisuje się w ubiegłoroczną celebrację pięćsetleTrwające wystawy
cia śmierci Leonarda da Vinci,
W 2020 roku obchodzona jest artysty genialnego, uważanego
300. rocznica zakupu dóbr wila- za jednego z najbardziej wszechnowskich przez Elżbietę Sieniawską. Z tej okazji muzealnicy
zapraszają do parku wilanowskiego na wyjątkowy pokaz
przypominający o tradycjach
uprawy roślin oranżeryjnych w
XVIII wieku. Pokazy odbywać
się będą codziennie do 15 września. Wstęp jest możliwy po zakupie biletu do muzeum.
Prawdziwą gratką jest jednak
wystawa „Leonardiana w kolekcjach polskich”. Poświęcona jest
ona inspiracjom twórczością Leonarda da Vinci, przypomina
również o problemie rozproszenia polskich historycznych pry-

Pałac w Wilanowie zaprasza w swoje progi. W
związku z epidemią COVID-19 muzealnicy apelują o wsparcie.
W 1994 wilanowski zespół pałacowy wraz z Morysinem został uznany za pomnik historii.
To jedyne tego typu miejsce w
południowej Warszawie. Pandemia koronawirusa doprowadziła jednak zarządzające nim muzeum na skraj bankructwa. Mimo przeciwności jesienią możemy podziwiać wystawy.

stronnych twórców w dziejach
świata. Odwołujemy się do jego
dziedzictwa (rozumianego jako
dziedzictwo idei, form i warsztatu mistrza), chcąc zainicjować
nowe obszary badawcze, pokazać zarówno niezwykłe dzieła,
jak i historię oraz konteksty ich
nabycia. „Salvator Mundi”, kupiony przez Stanisława Kostkę
Potockiego w latach 90. XVIII
w., był w momencie zakupu
uznawany za oryginalne dzieło
Leonarda da Vinci. Wystawa jest
więc także głosem w dyskusji na
temat procesu kolekcjonowania,
postrzeganego jako działalność
twórcza. Wystawie towarzyszy
program edukacyjny dla dzieci i

dorosłych. Więcej o nim znajdziemy na stronie internetowej
muzeum.

Brakuje milionów
Warto odwiedzić Pałac w Wilanowie chociażby po to by wesprzeć muzeum. W kasie brakuje
bowiem kilku milionów złotych.
Winny jest koronawirus.
– Ze sprzedaży biletów finansujemy znaczną część działalności
misyjnej naszej instytucji. Po opłaceniu kosztów stałych realizujemy
z tych funduszy cały program wystawienniczy i wydawniczy, ale
też większość prac konserwatorskich. Planowaliśmy, że w tym
roku dochody własne muzeum
wyniosą 12,5 mln zł, a już teraz
widać, że zarobimy nie więcej niż
3 mln zł - mówi Paweł Jaskanis,
dyrektor Muzeum Króla Jana III
Sobieskiego w Wilanowie.
Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie popularyzujące na
co dzień tradycję ofiarności i dobroczynności, dziś samo znalazło się w potrzebie i prosi o pomoc. Darowizny w dowolnej wysokości można przekazywać na
konto nr: 93 1130 1017 0020
1226 4720 0001 z dopiskiem:
na działalność statutową Muzeum Pałacu w Wilanowie.
Piotr Celej

Nowe oprawy w tunelu
Nie tylko latarnie, ale także tunele zyskują nowe oświetlenie. Zakończył się montaż nowych, ledowych lamp w
przeprawie pod ul. Puławską na wysokości ul. Rzymowskiego. Modernizacja przyniesie oszczędność energii na poziomie 91 proc.
W Warszawie jest prawie 80 tuneli i przejść podziemnych. Zdecydowana większość posiada oświetlenie, które uruchomione jest
przez całą dobę. W celu oszczędności i w trosce o środowisko wymieniane są stare oprawy, które pobierają duże ilości prądu.
Zmodernizowane oświetlenie zyskały tunele m.in. pod ul. Marszałkowską (na wysokości ul. Złotej) i Wisłostradą (ul. Krasińskiego), pod Rondem Zesłańców Syberyjskich, a także w ciągu Trasy WZ, alei Prymasa Tysiąclecia oraz ulic Dźwigowej, Pułkowej czy
Gwiaździstej. Wykonane prace były skomplikowane i wymagały dobrego przygotowania. W zdecydowanej większości przypadków
nie ograniczały się do wymiany starych opraw na nowe. Celem
było zmniejszenie ich liczby przy jednoczesnej poprawie jakości (jaśniej i bezpieczniej).
W ostatnich dniach nowe, ledowe lampy pojawiły się również w
przeprawie pod ul. Puławską na wysokości ul. Rzymowskiego. W sumie 87 opraw sodowych zastąpiono 40 oprawami ledowymi. Dzięki modernizacji średnie roczne zużycie energii spadnie z 209,63
MWh do 18,57 MWh. Oznacza to oszczędność na poziomie 91 proc.
To nie koniec działań związanych z modernizacją oświetlenia w
tunelach. Do końca zbliżają się prace związane z wymianą lamp sodowych na ledowe w tunelu na Trasie Łazienkowskiej pod placem
z d m . w a w. p l
na Rozdrożu.
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ilkakrotnie pisałem o moich wątpliwościach, co tak naprawdę kryje
się a ogólnoświatową sraczką wywołaną przez wirus grypy Corona.
Pisałem m. in., że od zawsze mam zaufanie do Skandynawów, ponieważ jest to lud światły, zdyscyplinowany i kierujący się przede wszystkim
pragmatyzmem. W Danii szybciutko opanowano panikę wywołaną przez Covid-19 i życie dawno wróciło do normy. W Szwecji nie posunięto się do izolacji społeczeństwa,
obowiązuje jedynie wydany w formie ustnej oficjalny zakaz rządu grupowania się powyżej 50
osób. Na szwedzki rząd posypały się słowa totalnej krytyki o narażanie, lekceważenie i cholera wie jeszcze o co.
Szwedzi niewiele sobie robili z krytyki i jak to oni podeszli do problemu nader pragmatycznie,
nie ukrywając brutalnej prawdy, iż gospodarka jest dzisiaj równie ważna jak zdrowie. Szwedzki rząd uznał, że liczba samobójstw po utracie dochodów i w wyniku recesji oraz inflacji może
być dużo większa niż liczba zmarłych na Covid-19. Aby nadać rządowej koncepcji spójne ramy
skrupulatnie wyliczyli, że koronawirusem może zakazić się 1 procent populacji, czyli nieco ponad 100 tysięcy osób, a do szpitali trafi 17 tysięcy, z czego 5 tysięcy będzie potrzebować intensywnej opieki. Model szwedzki walki z epidemią to tzw. odporność stada na wirusa. Pojęcie to
powstało na bazie obserwacji i polega na tym, że obecność w populacji osób uodpornionych przeciwko danej chorobie zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę również
osób nieuodpornionych. Nie mogąc rozprzestrzeniać się pośród osób na niego uodpornionych,
patogen nie dociera do osób nieuodpornionych.
Wszystko wskazuje na to, że świat już wkrótce będzie powielał szwedzki model. Okazuje się bowiem, że Szwecja odnotowała ostatnio znikomy przyrost nowych przypadków. Główny epidemiolog kraju poinformował pod koniec sierpnia, że w kraju obserwuje się bardzo pozytywny trend spadkowy rozwoju koronawirusa. Ponoć krzywe opadają i są już bliskie zeru. Wygląda na to, że w pewnym stopniu udało się w tym kraju wyhamować pandemię, choć końcowego sukcesu jeszcze odtrąbić nie można.
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DOBRA RADA
Jutro klasówka! Jest na to sposób!
Szybko skontaktuj się z SAN-EPID -em
I zgłoś, że w szkole jest kilka osób,
Które zarażać mogą covid-em.

KTO SPAŁ Z MĄ ŻONĄ?
Gość wpadł do baru. Dość pobłażania!
Kto spał z mą żoną? Zastrzelę drania!
Barman dość szybko go uspokoił:
Nie masz, kolego, tylu naboi!

W APTECE
Raz do apteki koło Juraty
Wpadł gość, rozgląda się, coś mamrocze.
- Zapewne szuka pan prezerwatyw?
- Za późno! – mówi. - Potrzebny smoczek.

ardzo ciekawe są ostatnie dane dotyczące szwedzkiej gospodarki. Otóż w pierwszym
kwartale br. w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. wzrost szwedzkiego PKB wyniósł 0,5 proc. Później miało być gorzej, ale coraz więcej sygnałów świadczy o tym, że gorzej nie będzie, a wręcz przeciwnie. Ekonomiści prognozują, że PKB Szwecji skurczy się w tym roku tylko o 2,5 proc., mimo że wcześniej prognozowano 7,5 proc. Neil Shearing, główny ekonomista Capital Economics, ocenia, że Szwecja będzie miała dzięki swojemu podejściu do pandemii niezaprzeczalną przewagę nad innymi gospodarkami. W porównaniu na przykład do Wielkiej Brytanii czy Włoch, gdzie spadki gospodarki wyniosą nawet 25 do 30 proc. za pierwsze półrocze 2020
r., rokowania dla szwedzkiej gospodarki zapowiadają się rewelacyjnie. Szwedzki model podpatrywany jest przez coraz więcej krajów świata i ma coraz więcej zwolenników. Profesor Gigi Foster z
Uniwersytetu New South Wales (Australia) jest zdania, że Australia powinna pójść śladem Szwecji i przerwać wyniszczające ją blokady.
A teraz opowiem o polskim modelu walki z wirusem Corona, który jest kompletną fikcją.
Przytaczam tylko jeden przykład, który znam z autopsji. Jest ich pełno na każdym kroku. W marcu NFZ wysłał mnie na trzytygodniową
„Wszystko wskazuje na to,
kurację rehabilitacyjną do 22. WojskoSzpitala Uzdrowiskowo – Rehaże świat już wkrótce będzie wego
bilitacyjnego w Ciechocinku. Miałem
powielał szwedzki model.
bardzo dobrą opinię o tej placówce –
bogata i nowoczesna baza zabiegowa,
Okazuje się bowiem, że
profesjonalny personel, etc. Aliści moSzwecja odnotowała
ja opinia uległa diametralnej zmianie,
kiedy dyrekcji szpitala przyszło zmieostatnio znikomy przyrost
rzyć się z poważnym zagrożeniem w
nowych przypadków”
postaci koronawirusa. W wielu sąsiednich sanatoriach zamontowano przy
recepcjach bariery i szyby ograniczające kontakt personelu z kuracjuszami, zamontowano też mnóstwo dozowników z płynami do dezynfekcji, co 3 godziny przecierano poręcze przy schodach i
kilka razy dziennie kabiny wind.
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PANI SŁODZI?
Dziewczę chciał poderwać młodzik,
Cukier podał jej do kawy.
Gdy zapytał: Pani słodzi?
Zaprzeczyła: Nie, z Warszawy.

Mirosław Miroński

Cienie II Wojny Światowej
inęło już 81 lat od wybuchu II Wojny Światowej. Oznaczała niespotykaną tragedię dla niemal całej ludzkości. Dla Polaków rozpoczęła się
1 września 1939 roku się od ataku Niemiec hitlerowskich na nasz
kraj. Po odrzuceniu przez Niemcy ultimatum wystosowanego przez Wielką Brytanię i Francję, wypowiedziały one wojnę III Rzeszy. Spowodowało to w dalszej
kolejności reperkusje międzynarodowe i otwarty konflikt zbrojny pomiędzy państwami tzw. Osi i
państwami koalicji antyhitlerowskiej.
Już wkrótce, po rozpoczęciu wojny zgodnie z tajnym protokołem do porozumienia pomiędzy Hitlerem a Stalinem, bardziej znanym jako pakt Ribbentrop-Mołotow – Związek Sowiecki (17 września 1939 roku) wkroczył na terytorium Rzeczypospolitej, zajmując znaczną jego część (na wschód
od Wisły). Był to jawny akt agresji określany w oficjalnej propagandzie sowieckiej „wkroczeniem”,
czyli określeniem nic nie znaczącym w nomenklaturze dyplomatycznej, mającym ukryć prawdziwe intencje Stalina. Napaść sowietów na nasz kraj była de facto początkiem podziału Europy Środkowo-Wschodniej i zajęciem jej przez ZSRR na długie lata, aż do jego rozpadu.
Atak dwóch totalitaryzmów na Polskę spowodował dalekosiężne skutki polityczne i społeczne
nie tylko u nas, ale też w niedalekiej przyszłości na całym świecie. Są one szeroko opisane przez historyków, a wiedza na ten temat jest ogólnodostępna.
Mając na uwadze fakt, że od II Wojny Światowej upłynęło tyle lat, można myśleć, iż jest to historia zamknięta, że napisano i powiedziano już na ten temat wszystko. Tymczasem wiedza o niej
wciąż jest niepełna. Z upływem lat coraz trudniej o właściwe oceny dotyczące pewnych wydarzeń.
Z przyczyn naturalnych uby„Doświadczenie wielu pokoleń
wa też naocznych świadków
osób uczestniczących w
Polaków uczy, że dobre stosunki oraz
wydarzeniach z tamtego
z sąsiadami można budować
okresu. Z różnych przyczyn,
historia II Wojny Światowej
wyłącznie na prawdzie
zaciera się w świadomości Pohistorycznej”
laków i społeczności międzynarodowej. Nawet to, co już
wiadomo, nie zawsze dociera do wiadomości publicznej. Przykładem jest agresja na Polskę ze strony naszych południowych sąsiadów – Słowaków. Jest ona faktem mniej znanym z różnych przyczyn. Mimo że jest faktem nie tylko historycznym, ale też istotnym dla naszych dzisiejszych stosunków ze Słowakami. Jedną z przyczyn jest próba ukrywania tego przez całe lata trwania jednolitego bloku socjalistycznego, a kolejną jest brak zainteresowania historią w ogóle, nawet historią
własnego kraju, czy regionu.
Polityka PRL, mająca na celu wygładzanie niewygodnych kwestii spornych i fałszowanie historii, spowodowała swoisty analfabetyzm historyczny wśród znacznej części społeczeństwa. Taka postawa i brak wiedzy przekładają się na brak poczucia przynależności narodowej. Umożliwia to wpływanie na poszczególne jednostki rozmaitym ośrodkom zewnętrznym i stwarza możliwość sterowania nimi w sytuacjach konfliktu.
Doświadczenie wielu pokoleń Polaków uczy, że dobre stosunki z sąsiadami można budować wyłącznie na prawdzie historycznej. Wszelkie niedopowiedzenia, przekłamania nawet w kwestiach z
pozoru mało istotnych mogą stanowić źródło niezgody pomiędzy narodami.
W czasach II Rzeczpospolitej znaczną jej część zamieszkiwały mniejszości narodowe, niektóre jawnie dążące do autonomii lub do oderwania się. Na jej południowo-wschodnim obszarze zamieszkiwała wchodząca w skład państwa polskiego ukraińska mniejszość etniczna dążąca do oderwania
się. Po zajęciu Ukrainy oraz terenów należących do Polski przez Armię Czerwoną plany niepodległościowe Ukraińców zostały bezceremonialnie stłumione. Obszar wschodniej Polski znalazł się w
strefie wpływów Związku Sowieckiego. Ten stan rzeczy utrzymywał się do ataku III Rzeszy na ZSRR
w czerwcu 1941 roku. Ukraińcy uzyskali poparcie Niemiec w tworzeniu własnej polityki niepodległościowej. Do głosu doszły siły jawnie antypolskie, które wspierały hitlerowców w ich działaniach
zbrojnych. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) atakowały nie tylko Sowietów, ale też Polaków dopuszczając się wielu zbrodni na polskiej ludności cywilnej. Głośne stały się zbrodnie OUN, UPA wymierzone przeciwko Polakom w Małopolsce, na Polesiu, na Wołyniu, na Lubelszczyźnie. Cechowało je wyjątkowe okrucieństwo, a liczba ofiar sięgnęła dziesiątków tysięcy.
Cienie II Wojny Światowej wciąż kładą się na stosunkach z naszymi sąsiadami. Wyjaśnienie
prawdy o tamtych czasach może pomóc we wzajemnych relacjach. Podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy 7 maja 1945 w Reims nie oznaczało dla nas faktycznego zakończenia wojny. Wciąż na kartach historii pozostają białe plamy, które wymagają zapisania.
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Tadeusz Porębski

Może się nauczmy od Szwedów?

SUCHARY Z INTERNETU
(WERSJA RYMOWANA)

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka

nas przez 9 dni pobytu nie zaobserwowałem, by choć raz przetarto poręcze, bądź zdezynfekowano windy. Na całej długości łącznika pomiędzy budynkiem głównym i bazą
zabiegową pod ścianami zalegały kłęby kurzu, tzw. kotów, które są siedliskiem wszelkich zarazków, m.in. groźnych dla zdrowia roztoczy. Aby zabezpieczyć dyrektorskie tyłki, komendantura szpitala wydała zakaz opuszczania przez kuracjuszy obiektu, co niby miało nas chronić, a w rzeczywistości było czymś w rodzaju przysłowiowego kadzidła dla umarłego. W swojej niezmierzonej mądrości dyrekcja uznała, że wychodząc do sklepu po owoce, słodycze, czy wodę, będziemy stwarzać większe zagrożenie zakażeniem, niż ponad 100 osób personelu codziennie przyjeżdżającego do pracy z zewnątrz, odwiedzającego popołudniami sklepy, obcującego z dziećmi i
pracującego z nami bez rękawiczek i masek. W życiu nie widziałem większej bzdury.
Wściekłem się nie na żarty. Bezprawnie pozbawiono mnie i innych wolności, a trzeba wiedzieć,
że w odróżnieniu od innych sanatoriów w potężnym 22. WSZUR nie ma sklepiku, gdzie można by
zakupić najpotrzebniejsze artykuły, a kawiarnia została natychmiast zamknięta. Tak jest zresztą do
dzisiaj. By nie pić wody z kranu i nie narażać zdrowia, przerwałem kurację. W lipcu zadzwonili do
mnie, pytając, czy nie zachciałbym wykorzystać 11 dni pobytu, z których w marcu zrezygnowałem.
Akurat byłem po artroskopii stawu kolanowego, więc zechciałem. Jako kuracjusza skierowanego
przez NFZ zmuszono mnie do wykonania testu antywirusowego (wymazu) na tydzień przed przyjazdem. Wynik był negatywny. Przyjeżdżam do Ciechocinka, rejestruję się u opatulonej w strój ochronny pielęgniarki i słyszę, że na pobyt przyjmowani są także pacjenci prywatni, pełnopłatni z zewnątrz.
Zastrzygłem uszami i pytam, czy pełnopłatni, podobnie jak my z NFZ, także mają obowiązek okazać się testem wymazowym. Pielęgniarka udała głuchą, co od razu wzbudziło moją czujność. Wrzasnąłem więc głośno, by usłyszała moje pytanie.
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dpowiedź zwaliła mnie z nóg. Pełnopłatnym wystarczy test kasetkowy. Co to oznacza? Ano to, że wśród pełnopłatnych mogły znajdować się osoby zakażone. W przypadku testu kasetkowego bowiem (krew pobierana jest z palca) ujemny wynik nie
wyklucza przebiegu infekcji. Dlatego badanie nie jest w stanie dać pełnej odpowiedzi na pytanie, czy pacjent był lub jest zakażony. Dyrekcja 22. WSZUR wymaga od kuracjuszy skierowanych przez NFZ przejścia testu wymazowego, każe się ludziom dusić w maseczkach, a jednocześnie dla zysku przyjmuje osoby z zewnątrz nie posiadające testów, bo test kasetkowy –
jak wyżej – to żaden test. Dla paru nędznych złotych naraża się ludzi zdrowych, po testach wymazowych, na kontakt z potencjalnymi nosicielami wirusa Corona. To jest właśnie ta fikcyjna
walka z pandemią w naszym kraju. A poddaje się krytyce dancingi organizowane na wolnym
powietrzu w ciechocińskiej restauracji „Zdrojowa”. To nie tam, na świeżym powietrzu, czai się
największe niebezpieczeństwo, lecz w zamkniętych pomieszczeniach sanatoriów, gdzie dla zysku miesza się kuracjuszy zdrowych z osobami z zewnątrz, które nie przechodzą testów wymazowych.
A propos 22. WSZUR. Ten kiedyś znakomity szpital wyraźnie schodzi na psy. Mija pół roku, a
jedyna kawiarnia na terenie obiektu nadal jest zamknięta. Nadal nie ma lokalnego sklepiku z „mydłem i powidłem”. Pandemia wymaga od menedżerów wzmożonej kreatywności, bo sytuacja jest
wyjątkowa. Niestety, kreatywność w tym szpitalu od dawna nie mieszka. Dyrektorzy nie wpadli nawet na prosty pomysł, by na parterze budynku zamontować automaty z kawą, napojami i
słodyczami. To najprostsze rozwiązanie wydaje się być dla nich wyjątkowo skomplikowane.
Okulawieni starzy ludzie zmuszeni są odbywać wycieczki do miasta, by kupić napoje, owoce, czy
coś słodkiego. Może pani Aurelia Ostrowska, dyrektorka Departamentu Zdrowia w MON, powinna baczniej przyjrzeć się 22. WSZUR i tamtejszej dyrekcji, wyznawcom słynnego filmu „Wystarczy być”? Może czas na zmiany?
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Zawody rowerowe z elementami ekstremalnymi

Pagórki Kazurki!
chylonych stokach naturalnych lub specjalnie przygotowywanych trasach. Polega na pokonywaniu trasy obfitującej w
liczne naturalne lub sztuczne przeszkody – muldy, koleiny, ostre wiraże, skocznie. Natomiast dirt jumping to skoki i
różne ewolucje w powietrzu, wykonywane z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych torów. Pumptrack (z ang.
pump track) to specyficzna technika jazdy na wyboistym torze modułowym,
który zawodnik pokonuje bez użycia pedałów. Napęd nadaje ruch zawodnika
do góry i w dół na wzniesieniach i takie
“pompowanie” przekłada się na powiększanie prędkości rowerzysty.
ikepark Kazoora, czyli treningowe tereny na Kazurce, to zespół szlaków i torów asfaltowych, będący największym obiektem
rowerowym w województwie mazowieckim. Ma łącznie 255 metrów długości, 1300 m? powierzchni, liczne
„hopki”, profilowane muldy i zakręty.
Powstał jako zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego o wartości ok. 600
tys. złotych. Jest intensywnie wykorzystywany przez amatorów rowerowych
sportów ekstremalnych, tu odbyło się
się szereg imprez i zawodów nie tylko
rowerowych, lecz również deskorolkowych, rolkowych i na hulajnogach. Podczas ostatnich zawodów udział mogli
brać reprezentanci właściwie wszystkich konkurencji, jednak klasyfikowani
byli tylko rowerzyści.
– Za organizację i wydarzenia tutaj
odpowiada stowarzyszenie Kazoora –
wyjaśnia Piotr Krajewski, prezes stowarzyszenia i zarazem jeden z najlepszych
polskich rowerzystów ekstremalnych. –
Dbamy też o trasy rowerowe, które znajdują się w parku im. Cichociemnych
Spadochroniarzy AK. Zawody ostatniego weekendu polegały na tym, by jak
najszybciej pokonać trasę, czyli dwie pętle w części środkowej toru. Część zewnętrzna z elementami do skakania nie
była wykorzystywana. Część wewnętrzna jest łatwiejsza, dostępna dla wszystkich, nie trzeba mieć dużych umiejętności. I dlatego teraz ją wykorzystaliśmy. W
zawodach mamy trzy kategorie: kobiety, juniorzy do lat 13 i kategoria open –
otwarta dla każdego od 14. roku wzwyż.
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Ostatni weekend stał się świętem rowerzystów, przybyłych w
rejon ursynowskiej górki Kazurki. Wykorzystano wybudowane
w ostatnich latach trasy i tory
rowerowe – skatepark i pumptrack. Właśnie na nich odbyła
się pierwsza z dwóch planowanych na jesień tego roku grawitacyjnych imprez rowerowych.
Podczas dwudniowej imprezy
przeprowadzone zostały szkolenia i treningi pod okiem lokalnych instruktorów Piotra Krajewskiego i Natalii Budner oraz
zawody Dirt Jam.
sobotę organizatorzy zaoferowali darmowe szkolenia z techniki jazdy oraz
konkurs skoków w formie jamu (zawodnicy startują dowolną ilość razy w
dowolnej kolejności) oraz akrobacje rowerowe ‘whip-off’. Natomiast w niedzielę całość przeniosła się na pumptrack, gdzie od rana zawodnicy ścigali
się w trzech kategoriach, również w
formie jamu – w dowolnej kolejności
pokonując trasę po trzy razy.
owerzyści wyczynowi, stanowiący wyspecjalizowaną grupę, używają również specjalnych określeń, nie zawsze zrozumiałych
dla reszty dwunożnego społeczeństwa.
Kolarstwo grawitacyjne to po prostu kolarstwo ekstremalne, uprawiane na na-
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Każdy zawodnik wykonuje trzy biegi i są
to wyścigi czasowe indywidualne. Podczas kolejnych zawodów w październiku
na zakończenie sezonu będziemy dysponować większym budżetem i wówczas
będzie również więcej kategorii – zapowiada Piotr Krajewski.
obotnio - niedzielna impreza
zgromadziła ponad 100 uczestników nie tylko z Ursynowa,
ale i innych dzielnic Warszawy oraz
spoza stolicy. Andrzej przyjechał ze
Śródmieścia, Filip z Kątów Węgierskich.
– Ja przyjechałem z Łodzi – mówi
Adam. – Startuję w kategorii open i są
to drugie moje zawody. Ten tor jest całkiem ok, ale w mojej opinii łódzki jest
lepszy – ocenia Adam.
aja, młodziutka zawodniczka, przyjechała z Imielina. –
To moje pierwsze zawody, ale
wcześniej już jeździłam sportowo. Za
mną dopiero pierwszy przejazd, ale będę próbowała jeszcze dwa razy. Podoba mi się, taka adrenalina. I myślę, że w
następnych zawodach też będę brała
udział – deklaruje Gaja. Natomiast pięcioletni Leon z Imielina przybył z tatą
i na początku nie był zdecydowany czy
startować. Zdecydował się jednak i na
torze dawał sobie całkiem dobrze radę. – On uczy się skakać – pochwalił
synka tata. Z kolei Franek (8,5 roku) jest
na zawodach z tatą Radkiem. Jeździ
już od drugiego roku życia. To już jego
trzecie zawody, debiut był na ubiegłorocznym pumptracku na otwarcie sezonu – opowiada z dumą tata Franka.
szyscy byli bardzo zadowoleni, tym bardziej że pogoda
sprzyjała. – Zawody oceniam bardzo pozytywnie – mówi Piotr
Krajewski. – Wczoraj była nauka i potem
zawody dla bardziej zaawansowanych.
Mieliśmy ewolucje w powietrzu na jednym torze i drugą konkurencję bardziej
widowiskową ‘whip off’. Należy postawić w powietrzu rower bokiem, potem
wrócić i wylądować. Czekamy teraz
wszyscy na październik, żeby wykorzystać zdobyte w ten weekend nowe doświadczenia w kolejnej imprezie rowerowej – podsumowuje z nutą nadziei
Piotr Krajewski. Zatem do zobaczenia w
Bogusław Lasocki
październiku!
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Nowy rok szkolny, wirus jest, pieniędzy nie ma...

Miejskie autobusy
przekazały sto wyprawek

Od początku nowego roku
szkolnego pracownicy placówek, szkół i przedszkoli,
ale i uczniowie oraz przedszkolaki stosują się do
pandemicznych ograniczeń i zaleceń. Odnotowano jednak kilkanaście zakażeń, a kilkuset uczniów,
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi trafiło już na kwarantannę.
– Przygotowaliśmy nasze placówki najlepiej jak to tylko możliwe. Opracowaliśmy zalecenia i
wytyczne, sfinansujemy szczepienia przeciw grypie dla wszystkich 43 tys. pracowników oświaty. Jednak powrót wszystkich
uczniów do nauki w tym trybie
zbiera owoce. Współpraca z Sanepidem także pozostawia wiele do życzenia. Liczba zakażeń
w warszawskich szkołach niestety rośnie, mamy już 13 pozytywnych wyników na obecność COVID–19, a ponad trzystu uczniów
i kilkudziesięciu nauczycieli jest
na kwarantannie. Mimo wniosków dyrektorów, wiele placówek nie dostaje pozwolenia na
przejście w tryb zdalny. Te kwestie wymagają dopracowania –
informuje Renata Kaznowska,
wiceprezydent m. st. Warszawy.

Z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia, Miejskie Zakłady
Autobusowe przygotowały sto zestawów szkolnych dla
uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Upominki trafią
do wychowanków rodzin zastępczych w Warszawie.
W każdym ze szkolnych zestawów przygotowanych przez MZA
znajduje się plecak z przyborami (piórnik, zeszyty, kredki, opaska
odblaskowa) oraz worek-plecak na strój gimnastyczny lub kapcie.
Wyprawki zostały przekazane do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR), skąd trafią do najmłodszych uczniów, którzy przebywają w rodzinach zastępczych na terenie miasta. W Warszawie od 2011 r. WCPR jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej (formy czasowej opieki nad dziećmi) - na koniec 2019 r. w pieczy zastępczej na terenie Warszawy
przebywało ponad 2 tys. dzieci oraz pełnoletnich wychowanków,
którzy kontynuują naukę.
– Projekt „Sto wyprawek na sto lat” to jeden z elementów obchodów stulecia warszawskich autobusów. Z powodu pandemii są
one skromniejsze od planowanych, ale wierzymy, że i tak będą
atrakcyjne dla warszawiaków – mówi Tomasz Sygut, członek zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych.
W ramach obchodów rocznicowych MZA zaprezentuje wyremontowany autobus Somua, który woził pasażerów przedwojennej
Zakażeni nauczyciele
Warszawy. Jeszcze we wrześniu Spółka planuje również uruchomić
i uczniowie
Wirtualne Muzeum stołecznych autobusów, w którym znajdą się
Od 1 września w Warszawie
przedwojenne mundury pracowników, fragmenty filmów, zdjęcia
oraz wirtualne spacery po zabytkowych i współczesnych autobusach. odnotowano już 13 pozytyw-

nych wyników na obecność koronawirusa – u siedmiu nauczycieli i pięciu uczniów ze szkół
ze Śródmieścia, Mokotowa i
Pragi-Południe oraz pracownika administracji i obsługi z

dnie) część klas jest na kwarantannie i uczy się zdalnie do 12
września. Do miasta – od 1 września – wpłynęły już 42 zgłoszenia
dotyczące zagrożenia spowodowanego COVID-19 od 9 przed-

gniarka i pięciu pracowników
administracji i obsługi - jest na
kwarantannie.
Te dane mówią same za siebie.
Nie ma dnia, abyśmy nie odnotowali zakażenia w jakiejś placówce – dodaje wiceprezydent.

Co z uczniami chorymi
i środkami na podwyżki?

przedszkola na Bemowie. Jeden z zakażonych nauczycieli
pracował w dwóch śródmiejskich placówkach.
Zawieszono wszystkie zajęcia
stacjonarne w dwóch zespołach
szkół na Mokotowie (do 11 i 12
września). A w trzech placówkach (dwóch liceach w Śródmieściu i jednym na Pradze-Połu-

szkoli i jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 12 szkół podstawowych, 8
zespołów szkół, 7 liceów, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, 2 burs, szkoły podstawowej specjalnej i Centrum Kształcenia Ustawicznego. 377 osób 316 uczniów (wraz z rodzicami), 55 nauczycieli, jedna pielę-

– Wiele kwestii, takich jak
np. możliwość samodzielnego
wprowadzenia przez dyrektorów nauczania zdalnego dla
uczniów z chorobami przewlekłymi (cukrzyca, astma, uczniowie po przeszczepach, operacjach i w trakcie dializ), którzy
nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – nadal nie zostało rozwiązanych. Miasto nie otrzymało
także środków na wrześniowe
podwyżki dla nauczycieli (30
mln zł – tylko do końca tego roku). Sytuacja jest trudna. Edukacja to największa pozycja w
naszym budżecie. Przeznaczamy na nią niemal 5 mld złotych. Tymczasem subwencja
oświatowa w wysokości nieco
ponad 2,2 mld zł nie pokrywa
nawet kosztów wynagrodzeń
w oświacie, które wynoszą już
3 mld. Ta luka pomiędzy faktycznymi wydatkami a subwencją wciąż się powiększa. A dochodzą nam jeszcze dodatkowe wydatki związane np. z koronawirusem – stwierdza wiRK
ceprezydent.
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! Mokotów Górny, k. metra,
50 m2, c.550 tys., 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat,
2,5 mln. zł, 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
KONSOLIDACJE
I ODDŁUŻANIE. NOWA OFERTA!
790 564 948

! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
! Wilanów, mieszkanie 96 m2,
parter, 2 garaże, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów,
Wilanów, Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

ANGIELSKI, doświadczona,
dzieci, młodzież, też dojeżdżam,
601 840 574
ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam i on
line, 502 378 901
BIOLOGIA,korepetycje,
przygotowanie do matury,
884 822 801
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam 504 057 030
MATEMATYKA, korepetycje,
matury, ósmoklasiści, skutecznie,
605 783 233

! Dom, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, wysoki standard,
do wejścia, supercena 740 tys. zł,
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 Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Józefosław, dom 114 m2
c. tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Konstancin, okazja, dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 920 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do
450 m2, 601 720 840

DO WYNAJĘCIA bezpośrednio
50m2, 2 pok., IIIp. Mokotów,
ul. Puławska/Pl. Unii Lubelskiej,
2300 zł/m-c, tel. 885 872 192
DZIAŁKA atrakcyjna, lasy
modrzewiowe, budowlana 1050 m2,
media, 30 km obwodnicą
Serock–W-wa, 796 777 175
DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 770 361

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
sprzedaż
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Centrum, kamienica do
remontu, na sprzedaż, 601 720 840
! Gocław, 52m2, 2 pokoje,
wysoki standard, tylko 520 tys. zł,
601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 3 pok.,
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840

! Mokotów Górny dom, 300 m2
świetny punkt, 601 720 840
! Mokotów Górny dom,
320 m2, po remoncie, działka
420m2, 601 720 840
! Mokotów, segment
280/450 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena
1 mln 650 tys. zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu
w Wilanowie, oś. zamknięte,
3,5 mln zł, 601 720 840
! Wilanów, 280 m2, superokazja,
dom po remoncie, tylko 1.6 mln zł,
do neg. 601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2:
piękny ogród, piękny dom,
601 720 840
Działki:
! Borowina, działka budowlana
1800 m2, 601 720 840

! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

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

DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214

Do wynajęcia:
! Centrum, restauracja, 130 m2,
do wynajęcia z wyposażeniem
lub bez, 601 720 840

HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

! Mokotów, 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840

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

! Ursynów,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777

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

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27

! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, c. 2,5 mln. zł, z powodu
braku czasu, 601 720 840

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE, mieszkań,
remonty, glazurnictwo,
669 945 460

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

MOSKITIERY, 602 380 218

! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840

MYCIE okien, pranie dywanów
i kanap, 669 945 460

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84,
601 751 247
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

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

WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

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

! Ochota, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca, 601 720 840

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

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

Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 tys.
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
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16

SPRZĄTANIE bloków i terenów
zielonych 510 056 006,
509 318 602

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627

15

Ważne telefony
Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Jadwiga Kamińska
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

XVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro

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
W dniu 3 września minęła 30 rocznica
śmierci Mieczysława Fogga i tego samego dnia tradycyjnie rozpoczął się XVII
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro
im. Mieczysława Fogga, organizowany
pod honorowym patronatem prezydenta
Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Rodziny Foggów, Fundacji Retro im. Mieczysława Fogga, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i Biblioteki Polskiej Piosenki w Krakowie.
Z okazji tej rocznicy prawnuk Mieczysława,
Michał Fogg odsłonił pamiątkową tablicę na
ścianie budynku przy ul. Majdańskiej na warszawskiej Pradze, gdzie Patron Festiwalu spędził
ostatnie trzy lata swego aktywnego życia, a
dzień później w opolskiej Alei Gwiazd Michał od-

słonił gwiazdę upamiętniającą Nestora Polskiej
Piosenki.
Inauguracyjny koncert odbył się w niedzielę 5
września w Centrum Promocji Kultury Praga Południe z udziałem zespołu Voice Band (Złoty
Liść Retro’2012) z Eweliną Flintą oraz Jacka Kotlarskiego z kwartetem Dawida Troczewskiego
(Złoty Liść Retro’2020). Festiwal, ze względu
na pandemię, jest w tym roku nieco skromniejszy, ale mimo to festiwalowe imprezy odbywają
się nie tylko w Warszawie, ale także w Kaliszu,
Krakowie, Gdańsku, Kielcach, Opolu i Płocku.
Ursynów zaprasza w piątek 18 września o godz.
18 do Domu Sztuki. Festiwal potrwa do końca
września. Szczegółowy program znajduje się na
stronie www.spotkaniazpiosenka.org i na facebooku (Festiwal Retro). Zapraszamy.

List  List  List  List  List  List  List

Atak burzy
Ponawiam potrzebę przeglądu stanu naszego ursynowskiego (i nie tylko!) zadrzewienia. Taką akcję przeglądu dokonała SBM Stokłosy już kilka lat wcześniej, w wyniku czego usunięto kilkanaście niebezpiecznych dla otoczenia dużych drzew
(głównie topole i wierzby). Słusznie w tym roku kilka drzew
(cennych i wartościowych-np japońska wiśnia) zabezpieczyła
SBM podporami.
Przy dokonywanej warszawskiej ewidencji drzewostanu warto wskazać na stan bezpieczeństwa drzew dla otoczenia. Tę sugestię kieruje głównie do administracji Warszawy. Nie jestem za bezmyślną wycinką ursynowskiego drzewostanu, a jedynie za rozsądkiem i uniknięciem bezmyślnych strat i szkód. Moje nasadzone kilka lat wcześniej piękne brzozy są wręcz dekoracją otoczenia
Sławomir Litwin
i producentem tlenu!

Bieg im. Piotra Nurowskiego w Konstancinie
Już po raz szósty odbędzie się w Konstancinie bieg uliczny na dystansie 10 kilometrów dla uczczenia pamięci Piotra
Nurowskiego, byłego prezesa Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Start w Parku
Zdrojowym koło amfiteatru w niedzielę
13 września o godz. 10.00.
Jak zwykle nie zabraknie przyjaciół Piotra, kiedyś mieszkańca Ursynowa, a potem Konstancina.
Zwykle na mecie biegu czekają na zwycięzców Zbigniew Niemczycki, Karol Strasburger, Andrzej Majkowski, a także sławni polscy sportowcy. Stałymi gośćmi są dawny mistrz olimpijski w skoku wzwyż Jacek Wszoła, były rekordzista Europy w biegu na

100 m Marian Woronin, dawny mistrz biegu na
800 m Zbigniew Makomaski, znakomici pięściarze
Paweł i Grzegorz Skrzeczowie. Kilka lat temu pilotem biegu był legendarny skoczek wzwyż Adam
Małysz. Występami artystycznymi ubarwiali bieg
Tadeusz Drozda i Andrzej Rosiewicz. Wśród gości
honorowych nie zabraknie w tym roku obu córek
Piotra Nurowskiego – Justyny i Joanny.
Piotr Nurowski stał się jedną z 96 ofiar katastrofy samolotu Tu-154 M, podchodzącego 10 kwietnia 2010 do lądowania pod Smoleńskiem. Był jedną z osób towarzyszących prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu w wyprawie, która miała uczcić
pamięć 22 000 polskich oficerów zamordowamp
nych przez NKWD w 1940 roku.

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

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

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

701 75 00

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

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

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

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