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Do rad osiedli 
Redakcja „Południe” przygotowuje wsparcie rad osiedli  
we wszystkich dzielnicach Warszawy w przyznaniu  
im rzeczywistych kompetencji.

Chcemy skonsultować z Wami zakres tych kompetencji
Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w tej sprawie 

gdyż urzędy dzielnic nie publikują kontaktów na swych stronach.
Andrzej Rogiński, redaktor naczelny
południe@poludnie.com.pl; 603 675 370

DZIEŃ FLAGI 
W środę, 2 maja obchodzimy Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej 
okazji do końca tygodnia Rada i Zarząd Dzielnicy Ursynów przekażą w ramach 
edukacji patriotycznej ponad 2 000 flag najmłodszym mieszkańcom naszej 
dzielnicy, którzy w tym roku kończą ursynowskie przedszkola. Dodatkowo, 
26 kwietnia br. od godziny 9.00 na mieszkańców czeka tysiąc flag RP.

NOC BEZ ALKOHOLU
Rada Dzielnicy Targówek, jako pierwsza w mieście, uchwaliła zakaz sprze-
daży alkoholu w nocy. 

SZAŃCOWA ODMIENIONA
Zakończyła się przebudowa jednej z ostatnich nieutwardzonych dróg 
na Woli. Po kurzu i nierównościach na ulicy Szańcowej nie ma już śladu, 
jest za to nowa nawierzchnia, oświetlenie, chodniki i przebudowana 
kanalizacja deszczowa. Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola 
poinformował, że ta jednokierunkowa ulica ma 370 m długości, jezdnię 
o szerokości o szerokości 5 ., chodnik o szerokości 2 m i opaskę, o zmiennej 
szerokości od 0,4 m do 1,8 m

ATTIS CZEKA NA NFZ
Zarząd Dzielnicy Wola zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę 
postępowania Mazowieckiego Oddziału NFZ w sprawie Centrum Me-
dycznego ATTIS. Placówka, z usług której korzysta ok. 500 tys. pacjentów 
rocznie, nadal nie ma podpisanego kontraktu z NFZ. 

Mała elektrownia wodna 
Staw w pobliżu ul. Puławskiej 
(przy pętli tramwajowej Wyści-
gi) powstał dzięki spiętrzeniu 
wody Potoku Służewieckiego. 
Na jazie, przez który wypływa 
z niego woda, miasto zamonto-
wało tzw. turbinę Archimedesa. 
Ta zaś produkuje prąd, który 
będzie sprzedawany do sieci 
energetycznej. 

Turbina Archimedesa wyglą-
dem przypomina „ślimaka” w ma-
szynce do mielenia mięsa. Ciężar 
spływającej wody wywołuje obrót. 
Wirnik, poprzez przekładnię za 
pomocą sprzęgieł jest połączony 
wałem wirnika generatora, gdzie 
ruch obrotowy (energia mecha-
niczna) dzięki zjawisku indukcji 
elektromagnetycznej jest zamie-
niany na energię elektryczną.

Ta mała elektrownia produkuje 
prąd trójfazowy o napięciu 400 V 
i ma moc ok. 3 kW czyli prąd przez 
nią wytworzony wystarczyłby do 
ok. 50 lamp LED. Prąd będzie prze-
kazywany do sieci firmy Innogy na 
podstawie umowy prosumenckiej. 

Leszek Drogosz, dyrektor Biu-
ra Infrastruktury Urzędu m.st. 
Warszawy informuje, że turbina 
na razie jest włączana ręcznie, ale 
zamontowane będą urządzenia 
automatycznie sterujące jej pracą. 
Dodatkowo obok stanie ekran, na 

którym będzie można zobaczyć 
wizualizację zasady pracy elek-
trowni, a także dane o wyprodu-
kowanej i oddanej do sieci ilości 
energii. 

FOT. JAN KURZAWA

Petycja Bezpartyjnych

Zasady odbioru odpadów
Przedstawiciele stowarzyszenia 
Bezpartyjni w osobach: Piotr Ja-
nowski, Stanisław Pawełczyk, An-
drzej Rogiński, Grzegorz Wysocki, 
Bogdan Żmijewski złożyli pety-
cję do Rady m. st. Warszawy, by 
zmienić uchwałę Rady w sprawie 
zasad odbioru odpadów. Zmiana 
ma na celu umożliwienie zbierania 
selektywnych odpadów w sposób 
zmieszany chociaż w 10 %.

Rada Warszawy wprowadziła 
bowiem nowe zasady, które mają 
obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., 
ustalające, że odpady nie mogą być 
w ogóle zmieszane. Czyli jak ktoś np. 
nie zdejmie nakrętki z butelki szkla-
nej to zapłaci, jak za odpady niezmie-
szane. Dotychczas zmieszanie mogło 
wynosić 20 %.

Stowarzyszenie Bezpartyjni wnio-
sło też postulat, by drastycznie ob-
niżyć opłaty za odpady plastikowe 
zbierane selektywnie, a nawet by 
Miasto Warszawa płaciło za ich od-
biór, ponieważ ta frakcja (plastik) jest 
często spalana w piecach, co skutkuje 
zwiększeniem smogu.

Ponadto Bezpartyjni złożyli 
wnioski, aby uporządkować legis-
lacyjnie regulamin utrzymania 
porządku i czystości, ponieważ re-
gulamin budzi wątpliwości inter-
pretacyjne co do sposobu zbierania 
odpadów, co może być przyczyną 
konfliktów i nadinterpretacji. 

BŻ

Jeśli coś zależy od ludzi, to się angażują  

Klęska partyjnego samorządu
ANDRZEJ ROGIŃSKI
17 kwietnia Rada Dzielnicy Ur-
synów podjęła uchwałę w sprawie 
nieprzeprowadzania wyborów do 
Rady Osiedla Dąbrówka i Rady 
Osiedla Pyry w Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy. Referują-

cy projekt uchwały stwierdził, 
że w przewidzianym terminie 
nie zgłosiła się wystarczająca 
liczba kandydatów. „W jednym 
przypadku zdaje się jedna osoba, 
a w drugim przypadku żadna”.  

W tej sprawie żaden radny nie 
zabrał głosu.

Brak jakiejkolwiek refleksji ze 
strony radnych źle o nich świad-
czy. Sami by chcieli, aby dzielnice 
miały większe uprawnienia, aby 

decentralizacja władzy powodo-
wała ich większy udział w podej-
mowaniu decyzji. Przecież tego 
wymaga demokracja. Ale w ogóle 
nie zastanowili się, 

dokończenie na stronie 5
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Nowa książka o dzielnicy

Sportowe dzieje Ursusa

W ręce mieszkańców Ursusa tra-
fiła kolejna książka opowiadają-
ca o dzielnicy - „Sportowe dzieje 
Ursusa” autorstwa dr. Roberta 
Gawkowskiego i Jacka Wiśniew-
skiego. Publikacja jest drugą z cy-
klu książką poświęconą historii 
Ursusa i wydaną przez Urząd 
Dzielnicy. Promocja odbyła się 
7 kwietnia w hali sportowej przy 
ulicy Drzymały 1.

Książka „Sportowe dzieje 

Ursusa” opowiada o historii po-
wstania klubu sportowego  RKS 
Ursus, jednego z najbardziej za-
służonych w historii Warszawy, 
który przez niemal 90 lat istnienia 
wychował kilka tysięcy sportow-
ców. W publikacji można także 
znaleźć informacje o sukcesach 
ursuskich zawodników w dyscy-
plinach sportowych sekcji RKS 
Ursus, takich jak kolarstwo, boks 
czy akrobatyka.

- Po raz kolejny oddajemy w ręce 
mieszkańców książkę, tym razem 
opowiadającą o historii sportu w Ur-
susie. Publikacja jest nie tylko kom-
pendium wiedzy. Opowiada o na-
szych zawodnikach, ich sukcesach, 
a także o dyscyplinach sportowych 
uprawianych w dzielnicy. Ukazuje 
także  trudności, z jakimi kiedyś 
musiały się mierzyć kluby sportowe 
– powiedziała Urszula Kierzkowska, 
burmistrz Dzielnicy Ursus.

Podczas promocji książki, 
mieszkańcy oraz zaproszeni go-
ście mogli zapoznać się z publika-
cją dotyczącą Ursusa, także w for-
mie  prezentacji multimedialnej 
przygotowanej przez dr. Roberta 
Gawkowskiego. Urozmaiceniem 
spotkania była wystawa plenerowa 
poświęcona historii sportu. Można 
było obejrzeć pamiątkowe trofea 
zdobyte przez zawodników różnych 
sekcji Robotniczego Klubu Sporto-
wego Ursus. 

Dziennikarz sportowy Jacek Ku-
rowski, który tego dnia wcielił się 
w rolę konferansjera, przeprowadził 
rozmowę z autorem książki, w trak-
cie której wspólnie przedstawili syl-
wetki sportowców wyróżnionych 
w publikacji. Dyskusję wzbogaciły 
krótkie wywiady z wybitnymi spor-
towcami RKS Ursus, spontanicznie 
zaproszonymi na scenę. O swoim 
życiu opowiadali:  Barbara Kacprzak 
(obecnie Sawicka), złota medalistka 
w akrobatyce i wicemistrzyni w wie-
loboju na I Mistrzostwach Świata 
w Akrobatyce Sportowej rozegra-
nych w Moskwie 1974 roku, a także 
Zbigniew Hertel i Jerzy Nejman, 
którzy z przyjemnością wspominali 
o największym sukcesie piłkarzy - 
pierwszym awansie do II ligi w 1973 
roku i legendarnym meczu ze Spartą 
Zabrze. 

W spotkaniu promocyjnym 
udział wzięli między innymi: rad-
ne dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
Irena Jarzębak i Jolanta Dąbek, pre-

zes klubu KS Ursus Paweł Wysocki, 
dr hab. Zbigniew Tucholski, Ire-
neusz Barski - najbardziej znany 
fotograf dziejów Ursusa, Jerzy 
Domżalski - historyk,  sportow-
cy oraz trenerzy, między innymi 
piłkarze występujący w latach ’70 
i ’80 w II – ligowym Robotniczym 
Klubie Sportowym Ursus,  utytuło-
wani akrobaci oraz przedstawiciele 
innych sekcji sportowych, a także 
działacze sportowi. Wszystkie oso-
by przybyłe na promocję wydaw-
nictwa „Sportowe dzieje Ursusa” 
mogły indywidualnie porozmawiać 
z autorem, otrzymać autograf i zro-
bić sobie zdjęcie z osobami wymie-
nionymi w publikacji. 

Specjalnie na promocję książki 
przybył także Krzysztof „Diablo” 
Włodarczyk, który poprowadził 
trening bokserski inaugurujący 
treningi w nowej sekcji KS Cze-
chowice. 

Prezentacja książki „Sportowe 
dzieje Ursusa” zbiegła się w czasie 
z otwarciem nowego zadaszenia 
trybuny głównego boiska na te-
renie Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
zrealizowanego w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego.  Otwar-
cia dokonali: burmistrz Urszula 
Kierzkowska, zastępca burmistrza 
Wiesław Krzemień, radna Jolanta 
Dąbek, prezes klubu KS Ursus Pa-
weł Wysocki oraz dyrektor OSiR 
Sławomir Luliński. Uroczystość 
zaszczycił swoją obecnością poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
Andrzej Halicki.

Po raz pierwszy relację z całego 
wydarzenia można było obejrzeć 
na żywo na Facebooku oraz na 
Youtube. Partnerami wydarze-
nia były: Szkoła Podstawowa nr 
381 im. K.K. Baczyńskiego i Klub 
Sportowy Ursus.

Umowa na budowę  
EKOparku podpisana

Wkrótce rozpocznie się budo-
wa pierwszego etapu EKOpar-
ku w Ursusie. Dzięki inwestycji 
dzielnica zyska nowe tereny zielo-
ne. To pierwszy park ekologiczny 
w skali całej Warszawy. 

Dzielnica zawarła umowę z wy-
konawcą, firmą Sorted Sp. z o.o., 
którą w imieniu Zarządu Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy podpisali 
burmistrz Urszula Kierzkowska 
oraz zastępcy burmistrza Wiesław 
Krzemień i Kazimierz Sternik. 

Zagospodarowanie terenu 
wzdłuż ulicy Gierdziejewskiego 
pod EKOpark będzie realizowa-
ne etapowo. Pierwszy etap prac 
obejmie obszar od wysokości ulicy 
Leszka Czarnego do ulicy Czerwo-
na Droga. Park powstanie na bazie 
obecnej już roślinności. EKOpark 
o charakterze naturalistycznym to 

w 70 procentach tereny biologicz-
nie czynne. Zgodnie z zasadami 
ekologii, do nawodnienia tere-
nu wykorzystane zostaną wody 
opadowe, zbierane w nieckach 
retencyjnych. Park oświetlą latar-
nie zasilane odnawialną energią 
wytwarzaną przez panele solarne. 
Z surowców naturalnych powsta-
ną elementy małej architektury. 
Obiekt podzielony zostanie na róż-
ne sfery - od niemal dzikich łąk, 
które faktycznie prawie nie wyma-
gałyby pielęgnacji, przez obszary 
mieszane aż po uporządkowane 
trawniki umożliwiające wypoczy-
nek. Mieszkańcy dzielnicy zyska-
ją możliwość obcowania z fauną 
i florą. Powstaną tu m.in. polany 
piknikowe, które mają zachęcać 
do spędzania czasu na świeżym 
powietrzu.  EKOpark ma służyć 

mieszkańcom miejskiej aglomera-
cji nie tylko do relaksu, ale też do 
nauki. Dzieci i młodzież będą mo-
gły obcować z naturą i korzystać ze 
ścieżek edukacyjnych. To właśnie 
tutaj zapoznają się z gatunkami 
roślin i zwierząt. Celem realizacji 
projektu jest poprawa jakości życia 
mieszkańców dzielnicy i miasta 
przez stworzenie nowej, inno-
wacyjnej strefy dla wypoczynku 
i rekreacji.

Skatepark 
Dobiegają końca prace projektowe w realizacji zwycięskiego projektu 
budżetu partycypacyjnego 2018 „SkateparkUrsus”. 

Naprzeciwko zespołu szkół przy ul. Dzieci Warszawy, w otoczeniu 
zieleni, kosztem ok.  350 000 zł, w II półroczu br.  powstanie pierwszy 
w Ursusie Skatepark.  Obiekt zostanie wyposażony w bardzo szerokie 
rozpędy, urozmaicony funbox, minirampę, dwie poręcze oraz grindbox. 

Wizualizacja przedstawia wstępne założenie projektowe.

W maju wybory do Rady Seniorów
W maju rozpoczną się wybory do 
Rady Seniorów Dzielnicy Ursus. 
Nowa kadencja będzie trwała 
trzy lata. Zgłoszenia kandydatów 
minęły 20 kwietnia 2018 roku. 
W skład Rady wejdzie nie więcej 
niż 15 osób, w tym 12 przedsta-
wicieli mieszkańców dzielnicy.

Na czym polega praca radnych 
w Radzie Seniorów?

Rada jest reprezentacją środo-
wiska seniorów, angażuje się w ini-
cjatywy lokalne. Daje także możli-
wość aktywizacji i zaproszenia do 
działania starszych mieszkańców 
Ursusa. Proponuje i realizuje cieka-
we inicjatywy na terenie dzielnicy. 

Dzielnicowa Rada Seniorów 
współpracuje z władzami dzielni-

cy przy tworzeniu i realizacji po-
lityki senioralnej. Rada nie może 
samodzielnie podejmować osta-
tecznych decyzji, jednak  reaguje 
na sprawy zgłaszane przez senio-
rów oraz monitoruje ich potrzeby 
i oczekiwania.

Kto może zostać radnym?
Członkiem Rady może zostać 

osoba zamieszkała na terenie 
Dzielnicy Ursus, która ukończy-
ła 60 lat i wyróżnia się działal-
nością na rzecz środowiska osób 
starszych. Członkowie Rady są 
powoływani i odwoływani przez 
Zarząd Dzielnicy. Praca w Radzie 
ma charakter społeczny.

Po sporządzeniu listy kandy-
datów ogłoszone zostaną wybory, 

Pomysł utworzenia EKOparku 
powstał w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Dzielnicy Ursus. 
Jest on pionierskim przedsięwzię-
ciem w skali stolicy.

Pierwszy etap prac obejmie ob-
szar 3,3 ha i zostanie sfinansowany 
głównie ze środków unijnych w ra-
mach Programu „Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020”. Zakoń-
czenie inwestycji ma nastąpić do 
końca 2018 roku. 

które będą trwały od 7 do 15 maja 
2018 roku. 

Jak głosować?
Karty wyborcze będą udostęp-

nione w Urzędzie Dzielnicy Ursus 
w Wydziale Obsługi Mieszkańców 
oraz na stronie Urzędu Dzielnicy 
www.ursus.warszawa.pl. Na karcie 
wyborczej będzie można zaznaczyć 
tylko jednego kandydata. Zazna-
czenie kilku lub niezaznaczenie  
żadnego kandydata na karcie 
wyborczej, niewypełnienie karty, 
nieczytelne wypełnienie karty wy-
borczej lub złożenie kilku kart wy-
borczych przez jedną osobę wyklu-
cza głos w procedurze głosowania.

Kartę wyborczą należy zo-
stawić w skrzynce wystawionej 

w Urzędzie Dzielnicy w Wy-
dziale Obsługi Mieszkańców lub 
przesłać pocztą na adres: Urząd 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 
Warszawa z dopiskiem „Rada 
Seniorów Dzielnicy Ursus  – gło-
sowanie”.

Karta, która wpłynie po ter-
minie, nie będzie uwzględniona 
w trakcie zliczania głosów, z tym, 
że w przypadku karty przesłanej 
pocztą liczy się data stempla pocz-
towego. Po podliczeniu głosów 
sporządzone zostaną listy wy-
branych kandydatów, a ich treść 
udostępniona na tablicy ogłoszeń 
i stronie internetowej Urzędu 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 
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REZON - Dom Seniora w Laskach

05-080 Laski, ul. Zielona 32   tel. 604 488 633; 668 606 512
www.domopiekilaski.pl e-mail: dom.opieki.laski@op.pl

OTWARCIE JUŻ WKRÓTCE
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I ODWIEDZIN

Getto walczyło w godność człowieka
PRZEMYSŁAW MILLER

Walki w dzielnicy żydowskiej wy-
buchły na wezwanie Żydowskiego 
Komitetu Narodowego w wigilię 
święta Pesach 19 kwietnia 1943 r., 
w obliczu planowanej przez Niem-
ców ostatecznej akcji likwidacyjnej 
getta. Do walki stanęły słabo uzbro-
jone odziały Żydowskiej Organizacji 
Bojowej, którą dowodził Mordechaj 
Anielewicz i Żydowskiego Związ-
ku Wojskowego pod wodzą Pawła 
Frenkla w sile około 1500 młodych 
i niedoświadczonych bojowników.

23 kwietnia 1943 r. rozlepiono 
na murach poza terenem getta 
odezwę do mieszkańców stolicy: 
„Toczy się walka o Waszą i na-
szą wolność”. W chwili wybuchu 
walk w getcie przebywało około 
40 tys. Żydów. Oficjalnie Niemcy 
zaangażowali do stłumienia po-
wstania około 2 tys. zaprawionych 
w bojach żołnierzy w tym m.in.: 
grenadierów pancernych, saperów, 
artylerię przeciwlotniczą, żandar-
mów, batalion kawalerii SS oraz 
niewielkie odziały SD i Gestapo. 
Działania ww. wspierały znane 
ze swojego okrucieństwa odziały 
askarysów - ochotników z Litwy, 
Łotwy i Ukrainy. Jednak wywiad 
KG AK szacował te siły na znacz-
nie większe, bo liczące około 5 
tys. żołnierzy, 15 pojazdów pan-
cernych, armaty polowe, działka 
przeciwlotnicze i moździerze.

Walka nie miała ani sensu ani 
typowych celów militarnych wo-
bec braku jakichkolwiek szans na 
powodzenie. Najzwyczajniej była 
bohaterskim, aczkolwiek despe-
rackim aktem wyboru pomiędzy 
godną śmiercią na barykadzie 
z bronią w ręku, odwetem i karą na 
niemieckich oprawcach, a najzwy-
klejszym upodleniem i bezkresem 
zapomnienia tego faktu.

W getcie do marca 1941 r. 
Niemcy zgromadzili około 460 

tys. osób. Gęstość zaludnienia na 
tym ograniczonym skrawku War-
szawy w krytycznym momencie 
sięgnęła 146 tys. osób na 1 km². 
Przeludnienie spowodowało tra-
giczne warunki sanitarne, głód 
i epidemie chorób zakaźnych. 
Wzrost liczby zgonów był częścią 
zaplanowanego przez Niemców 
ludobójstwa wykonywanego me-
todami celowego przeludnienia 
przy jednoczesnym zmniejszaniu 
racji żywnościowych. W okresie 
od listopada 1940 r. do lipca 1942 
r. z głodu i chorób zmarło około 
100 tys. jego mieszkańców.

Przygotowania mieszkańców 
getta do powstania rozpoczęły się 
w 1942 r. po pierwszych masowych 
wywózkach Żydów do obozu za-
głady w Treblince w ramach akcji 
„Reinhard”.

Wtedy rozpoczęli oni budowę 
potajemnych schronów, tuneli 
i bunkrów w rejonie ulic: Miłej, 
Franciszkańskiej, Świętojańskiej 
oraz: Nowolipiu, Lesznie i Nalew-
kach. Deportacje te spotkały się 
z oporem zbrojnym. Pierwszą uda-
ną akcję bojową przeprowadzono 
na rogu ul. Niskiej i Zamenhofa, 
gdzie bojowcy dowodzeni przez 
Mordechaja Anielewicza zaatako-
wali Niemców eskortujących ko-
lumnę Żydów na Umschlagplatz.

Bojownicy ŻOB-u i ŻZW 
otrzymali ze strony KG AK po-
moc militarną w postaci prze-
kazania znacznej ilości różnego 
rodzaju broni strzeleckiej, amu-
nicji, granatów wraz z instruk-
cją ich samodzielnej produk-
cji oraz butelek zapalających. 
Po wkroczeniu na teren get-
ta Niemcy zostali zaatakowa-
ni si lnym ogniem powstań-
c ów,  k tór y m i  dowo d z i l i : 
Zacharia Artstein, Henryk Zylber-
berg i Lejb Rotblat. Bohaterstwem 

z przeważającymi siłami wro-
ga wykazali się też: Berl Braude, 
Leon Gruzalc, Aron Bryskin 
i Mordechaj Growas. Ciężkie walki 
trwały też na pl. Muranowskim.

Równocześnie AK w ramach 
akcji Getto podjęła działania 
wspierające żydowskich po-
wstańców. Oddział AK pod do-
wództwem por. Józefa Pszennego 
podjął na ul. Bonifraterskiej próbę 
wysadzenia muru getta. Ta jednak 
zakończyła się fiaskiem, a w jej wy-
niku AK straciła dwóch żołnierzy.

Na rogu ul. Nowiniarskiej 
i Franciszkańskiej oddział Gwardii 
Ludowej dowodzony przez Fran-
ciszka Bartoszewicza zaatakował 
niemiecką obsługę działa. Na-
stępnie podjął też nieudaną próbę 
zniszczenia muru getta u zbiegu 
ul. Gęsiej i Okopowej.

Akcje wysadzenia murów 
przeprowadzone przez AK nie 
powiodły się z powodu dużych sił 
rozlokowanych wokół getta. Dla-
tego Kedyw AK zmienił strategię 
i rozpoczął akcję atakowania nie-
mieckich posterunków rozloko-
wanych wokół murów.

Pod koniec powstania około 
300 powstańców ŻOB wraz z jego 
dowództwem zgromadziło się 
w bunkrze przy ul. Miłej 18, skąd 
dalej prowadzili walkę. Bunkier 
ten został zbudowany przez grupę 
żydowskich przemytników do-
wodzonych przez Szmula Oszera. 
Miejsce to było świetnie zaopatrzo-
ne - posiadało wodociągi, sprawną 
kanalizację, prąd, kuchnię. Pro-
wadziło do niego 6 wejść. Nieste-
ty 8 maja 1943 r. Niemcy odkryli 
je i otoczyli, wzywając ukrytych 
w nim do jego opuszczenia. Gdy 
ludność cywilna opuściła bunkier 
Niemcy wpuścili do środka gaz. 
Zgromadzeni w nim powstańcy nie 
mogąc się dalej bronić zdecydowa-

li się zginąć śmiercią samobójczą. 
Zginęło w nim około 120 osób, 
w tym m.in. dowódca powstania 
Mordechaj Anielewicz. Tylko nie-
licznym udało się go opuścić przez 
jedyne  nieodkryte wyjście. W gru-
pie tej znaleźli się: Tosia Altman, 
Pnina Zalcman, Jehuda Węgro-
wer i Menachem Bigelman. Siłami 
ŻZW podczas walk dowodził por. 
Dawid Mordechaj Apfelbaum, któ-
ry pośmiertnie został awansowany 
do stopnia majora WP.

Wiadomość o wybuchu boha-
terskiego zrywu dotarła też na Za-
chód do Londynu i 5 maja 1943 r. 
gen. Władysław Sikorski w audycji 
radiowej BBC apelował do Pola-
ków o pomoc bojownikom getta.

Informacje o zagładzie getta 
i deportacjach do niemieckich 
obozów zagłady przekazywane 
przez żydowskich uciekinierów 

Powstanie w Getcie Warszawskim było pierwszym miejskim zorganizowanym zbrojnym 
powstaniem, które wybuchło w okupowanej przez Niemców Europie. Choć przygotowano je 
starannie było jednak skazane na porażkę w obliczu miażdżącej przewagi militarnej wroga. 
Trwało niespełna miesiąc, ale pokazało światu hart i męstwo ducha jego bojowników.

i Polaków spowodowały reakcję 
żydowskich organizacji poza oku-
powaną przez Niemców Europą. 
Organizacje wywierały naciski 
na rządy Wielkiej Brytanii i USA, 
oczekując pomocy w ratowaniu 
Żydów. Dzięki ww. działaniom 
udało się wymóc na aliantach 
zachodnich zapis o wprowadze-
niu tej kwestii do ich polityki 
międzynarodowej. W czasie gdy 
w Warszawie trwało powstanie 

w getcie w dniach 19-29 kwietnia 
1943 r. w Hamilton na Bermudach 
trwała międzynarodowa konfe-
rencja z udziałem USA i Wielkiej 
Brytanii, której celem było usta-
lenie metod ratowania Żydów 
na terenach objętych niemiecką 
okupacją. Ostatecznie nie podję-
to jednak żadnej decyzji mogącej 
mieć wpływ na losy europejskich 
Żydów…

FOT. PRZEMYSŁAW MILLER

Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15 
26 kwietnia, godz. 19.00 - DOLINA PRAPREMIER - kabaret literacki. Temat „Przebudzenie”. Wystąpią: 
Kuba Sienkiewicz, Marek Majewski, Jan Kondrak oraz Agnieszka Ozon, Nic Wielkiego, Ida Dzik i Andrzej 
Dębowski. Oprawa muzyczna: Łukasz Dąbrowski, Przemysław Skałuba. Sala widowiskowa/bilety 25 zł, 
dla seniorów 20 zł (w dniu koncertu: 30 zł), 27-29 kwietnia - V Międzynarodowy KONKURS PIANI-
STYCZNY dla Dzieci i Młodzieży im. Beli Bartoka. Szczegóły na www.sdk.waw.pl . 27 kwietnia, g. 
11.00 – przesłuchania konkursowe, 28 kwietnia, g. 11.30 – przesłuchania konkursowe, 29 kwietnia, g. 13.00 
– GALA. Sala widowiskowa/wstęp wolny. 

Kino Wisła, plac Wilsona 2, telefon 22 839 23 65 
Cykle filmowe: „Misiowe poranki” (rodzinne zabawy z animatorami) 29 kwietnia, godz.  10.30 „Między-
narodowy dzień tańca”; „Kobiecy Świat” (przed i po seansie zapraszamy Panie do strefy urody) 8 maj, 
godz. 18.30 „Tully”; „Rodzic w kinie” (seans dla rodziców z dziećmi) 8 maja, godz. ok. 12-12.45 „Tully” 
przedpremiera; „W samo południe” (seans dla seniorów) 8 maja, godz. 12.00 „Śmierć Stalina”; „Krytycznym 
okiem” (prelekcja: Jakub Majmurek) 9 maja, godzina 20.30 „Prawdziwa historia” przedpremiera; „Seans 
w ciemno” w każdy czwartek o godzinie 20.45 przedpremierowy film niespodzianka.

Dom Sztuki SMB „Jary”, ul. Wiolinowa 14
„Wiosenna Potańcówka” została przełożona soboty, 28 kwietnia na sobotę, 12 maja. Godziny bez 
zmian: 17.00-20.00. Zabawę poprowadzi DJ Jerry. Wstęp wolny; 6 maja, 18.00 Dyskusyjny Klub 
Filmowy „Dom Sztuki” zaprasza na dramat obyczajowy „Dzikie róże”.  Wstęp wolny; 9 maja, 18.00: 
wydawanie bezpłatnych kart wstępu na spektakl komediowy „ADAMM” (Teatr Za Daleki w Domu 
Sztuki, 13 maja, 19.00). 

I N F O R M AT O R  K U LT U R A L N Y
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Głos warszawiaków

Bezpartyjni Samorządowcy przedstawiają program antysmogowy dla Warszawy

Zlikwidujemy smog w rok lub dwa
1. Autotrolejbusy to trolejbusy, 
które potrafią przejechać kilka-
dziesiąt kilometrów bez podłącze-
nia pantografu do sieci zasilającej 
w prąd. Można je wprowadzić 
zamiast nowych linii tramwajo-
wych i autobusów elektrycznych. 
Autotrolejbusy to nowość. Pierw-
sze dwa jeżdżą w Gdyni. Pojazdy 
te są tańsze w zakupie (inwestycji) 
oraz w eksploatacji. Są ekologiczne 
i elastyczne ruchowo – przejeżdża-
ją 20-40 km bez sieci (na akumu-
latorach). Doładowują się podczas 
jazdy, a nie na postoju. Sieć kosztu-
je 30 razy mniej od sieci dla tram-
wajów, a jednostka transportowa 
jest o połowę tańsza od tramwaju 
i 40 % od elektrobusu.

2. Darmowe parkingi Parkuj 

i Jedź poza miastem przy stacjach 
kolejowych i przystankach autobu-
sowych na trasach dojazdowych.

Wielopoziomowe park in-
gi Parkuj i Jedź w mieście są 10 
razy droższe i nie spełniają celu 
– zmniejszenia ruchu w mieście. 
Trzeba bowiem ograniczyć wjazd 
samochodów do miasta oraz korki 
na trasach dojazdowych i związa-
ne z tym emisje spalin, dając ofer-
tę obsługi zamiennej wygodnym 
i tanim transportem publicznym 
(można tanio i wygodnie żyjąc 
zgodnie z ekologią).

3. Ograniczyć wjazd do miasta, 
szczególnie do centrum samocho-
dów o niskiej normie emisji Euro 
0 do Euro 2 (starych), szczególnie 
z silnikami diesel, bo te emitują 

wielokrotnie więcej pyłu od ben-
zynowych 

4. Podnieść opłaty za parkowa-
nie w Śródmieściu, bo dziś system 
nie działa sprawnie – wszystko jest 
zapchane.

5. Zweryfikować, komu przysłu-
gują darmowe karty parkingowe 
dla mieszkańców Śródmieścia, bo 
wydaje się ich więcej niż jest miejsc 
parkingowych.

6. Zorganizować tanie lub dar-
mowe parkingi komunalne tzw. 
przechowalnie samochodów poza 
centrum dla mieszkańców Śród-
mieścia.

7. Należy wyeliminować biedę 
energetyczną.

Zmienić 75 % dotacji na 100 % 
dotacji w formie pożyczki, celem Dzień otwarty już 26 kwietnia

Poznajcie LXIX Liceum 
Ogólnokształcące

LXIX LO z oddziałami integra-
cyjnymi, przy ul. Skarżyńskie-
go 8 na Ochocie przygotowało 
ciekawą ofertę dla tegorocznych 
absolwentów gimnazjów. Zaplano-
wano cztery pierwsze klasy ukie-
runkowane każda w zupełnie inny 
sposób. 

Pierwsza z nich to oferta dla 
młodych humanistów, artystycz-
nych dusz. Klasa dziennikarsko-
-kulturowa (integracyjna) – za-
planowane są dwie. Będą miały 
dodatkowy przedmiot – zajęcia 
artystyczne. Uczniowie w formie 
rozszerzonej poznają język polski, 
angielski i historię.

- Planujemy zajęcia teatralne, 
trochę taneczne, bo mamy no-
woczesną salę z lustrami, która 
idealnie się do tego nadaje. Oczy-
wiście uczniowie tego profilu będą 
ćwiczyć też umiejętności dzien-
nikarskie w kółku redakcyjnym 
– mówi Katarzyna Marciniak 
z LXIX Liceum. Dodaje też, że 
szkoła chce nawiązać współpracę 
z jedną ze stołecznych redakcji, 
dzięki czemu uczniowie będą mo-
gli poznawać zawód dziennikarza 
od podszewki.

Integracyjna klasa promocji 

zdrowia to poza językiem angiel-
skim rozszerzona biologia i geo-
grafia. Jej uczniowie będą pozna-
wać biologię pod kątem człowieka 
i ekologii oraz na dodatkowej che-
mii promocję zdrowia. Będą też 
zajęcia z pierwszej pomocy. Absol-
wenci tego profilu na pewno będą 
mieli łatwiej dostać się na studia 
związane np. z medycyną.

Dla tych, którym po liceum 
marzy się np. humanistyka czy 
lingwistyka, zaplanowano klasę 
europejską. Rozszerzony angiel-
ski, geografia i wiedza o społeczeń-
stwie, a jako przedmiot dodatko-
wy – filozofia. W tej klasie (tak jak 
w pozostałych trzech) obowiązko-
wym językiem będzie angielski, 
a do wyboru rosyjski i niemiecki.

Jest i coś dla amatorów ruchu 
- klasa aktywności sportowej 
bez nacisku na żadną z dyscyplin. 
Choć w tym miejscu trudno nie 
wspomnieć o nauczycielu wycho-
wania fizycznego, trenerze Rado-
sławie Turku, który jest mistrzem 
Europy w ju-jitsu. Radosław Tu-
rek chce, aby klasa sportowa w LO 
rozwijała uczniów wszechstronnie. 
Dlatego poza wspomnianym ju-
-jitsu, które jest pochodną judo 

i gwarantuje dużo gimnastyki, 
będzie też m.in. lekkoatletyka, 
basen z zajęciami przygotowu-
jącymi do kursu ratownika, gry 
zespołowe, elementy sztuk walki, 
a także narty (na pobliskiej Górce 
Szczęśliwickiej). W szkole jest też 
siłownia, a to wszystko na pewno 
gwarantuje wszechstronny rozwój 
sportowy licealistów. - To nie będą 
zajęcia po 45 minut, a chcemy pro-
wadzić je blokowo. Czyli po dwie 
godziny – zapewnia trener i pod-
kreśla, że szkoła ma jedną z najlep-
szych w mieście hal sportowych. 
Jest też 130-metrowa sala z matami 
do nauki sztuk walki. Dla liceali-
stów tej klasy będą też spotkania 
z trenerami, zawodnikami, reha-
bilitantami i psychologami sportu. 
To wszystko po to, by przygotować 
młodzież na studia związane z ak-
tywnością sportową.

Czy jesteście zainteresowani 
ofertą LXIX Liceum Ogólno-
kształcącego? Trudno opisać 
wszystko, więc najlepiej przyjść 
i na miejscu porozmawiać. Dzień 
otwarty 26 kwietnia o godz. 18 
przy ul. Skarżyńskiego 8.

finansowania wymiany pieców wę-
glowych na gazowe, szczególnie dla 
osób ubogich, bo te osoby nie mają 
25 % na wkład własny. Nisko opro-
centowana pożyczka zabezpieczona 
na hipotece będzie spłacana w mo-
mencie sprzedaży nieruchomości, 
bo jest to ulepszenie nieruchomości 
(dotacja nie jest zbyt etyczna).

8. Wprowadzić nisko oprocento-
wane pożyczki na termomoderni-
zację (ocieplenia) z ich spłatą w mo-
mencie sprzedaży nieruchomości 
(najtaniej jest oszczędzać, a przy 
okazji może być ładniej i czyściej). 
Niech obywatele wybiorą czy chcą 
75 % dotacji, czy 100 % pożyczki.

9. Wprowadzić dopłaty do 

zmiany spalania marnej jakości 
węgla na pelety, bo dają 20-30 razy 
mniejszą emisję pyłu i mniej emisji 
substancji szkodliwych (koszt 500 
zł rocznie na mieszkanie 50 m2).

Wielu obywateli nie chce za-
mieniać pieców węglowych na 
gazowe, czy sieć ciepłowniczą, bo 
wtedy rosną koszty ogrzewania, 
a ich na to często nie stać.

Nie da się w Warszawie zlikwi-
dować smogu przeznaczając na to 
w miejskim programie antysmo-
gowym 1 mln 60 tys. zł w okresie 
3 lat. Mamy 16 tys. pieców węglo-
wych, czyli na jeden piec przypada 
60 zł. Wnioski na zmianę pieców 
przez 2 lata złożyło ok. 350 osób.

10. Ograniczyć spalanie śmieci 
przez kupowanie od ludzi dobrze 
posortowanych śmieci, szczególnie 
z tworzyw sztucznych. Wtedy nie 
będą ich palić. 

11. Pomóc zmienić w elektro-
ciepłowniach warszawskich kotły 
węglowe na gazowe przez uchwa-
lenie planów miejscowych dla ga-
zociągów przesyłowych.

Do tego czasu zwiększyć współ-
spalanie biomasy, w tym przez jej 
zgazowanie.

(Ogrzewać gazem jest drożej, 
lecz zdrowiej). 

Bogdan Żmijewski,  
Andrzej Rogiński 

Czy gaz dotrze do Augustówki?
ANDRZEJ ROGIŃSKI

W rejonie Siekierek na odcinku 
do Augustówki brakuje około 
trzech kilometrów sieci gazo-
wej. Stowarzyszenie „Augustów-
ka – Małe Siekierki IV” zabiega 
o ułożenie tej sieci. Temu słu-
żył list otwarty opublikowany 
12 kwietnia 2018 r. przez „Po-
łudnie”.

Aby oczekiwania mieszkań-
ców mogły zostać zrealizowane 
konieczne jest spełnienie kilku 
warunków. Przede wszystkim 
wykupienie przez gminę grun-
tów pod drogi na Siekierkach. 
Mazowiecki oddział Polskiej 
Spółki Gazownictwa nie może 
bowiem budować na cudzym. 
Drugą sprawą jest regulacja 
stanów prawnych nieruchomo-
ści, co jest ważne zarówno dla 
gminy, aby wiedziała od kogo 
kupować, jak i dla mieszkań-
ców Siekierek – Augustówki. 
Znacząca liczba mieszkańców 
nie posiada tytułu prawnego 
do nieruchomości. Postępo-
wanie w takich sprawach jest 
długotrwałe i wymaga pomocy 
prawnej. Stowarzyszenie „Augu-
stówka – Małe Siekierki IV” za-
deklarowało udzielenie pomocy.

Polska Spółka Gazownictwa 
oczekuje, że chęć przyłączenia 
instalacji zgłoszą co najmniej 
mieszkańcy osiemdziesięciu 
nieruchomości. Tytlu chętnych 
na razie nie ma. Być może nie 
wszyscy mieszkańcy o tym 
wiedzą. Ale  są też tacy, którzy 

czekają aż gazociąg powstanie, 
o czym świadczy pytanie; „A czy 
można się dołączyć po zakoń-
czeniu budowy sieci”? Oczywi-
ście każdy gazownik odpowiada, 
że można. Więc poczekają. Jeśli 
jednak będą czekać i oglądać 
się jeden na drugiego, to nie 
uda się zebrać tych osiemdzie-
sięciu wniosków. Tym bardziej, 
że sporo osób musi podjąć trud 
uregulowania stanu prawnego 
nieruchomości.

Jest jeszcze jedna trudność: 
możliwości f inansowe miesz-
kańców. 

O tych sprawach mówiono 16 
kwietnia 2018 r. w Domu Kultu-
ry „Dorożkarnia” podczas spot-
kania zainteresowanych. 

Uchwała Rady Warszawy nr 
975/2016 a dnia 15 grudnia 
2016 umożliwia dofinansowa-
nie modernizacji kotłowni i li-
kwidację pieca na paliwo stałe 
w wysokości 75 % kosztów, ale 
nie wyżej niż 7 tys. zł. Zajmuje 
się tym Biuro Ochrony Środo-
wiska Urzędu m.st. Warszawy. 
Dotacje mogą być przyznane 
w latach 2018 i 2019, co stanowi 
słabość uchwały. Regulacja sta-
nów prawnych nieruchomości, 
złożenie wniosków o przyłącze-
nie do sieci, a następnie zapro-
jektowanie i ułożenie sieci raczej 
przekroczy rok 2019. 

Uchwała Nr LXIII/1744/2018 
z 22 marca 2018 r. („zielone 
wsparcie”) dotycząca dofinanso-

wania wkładu własnego na mo-
dernizację kotłowni i likwidację 
pieca na paliwo stałe mieszkań-
com, którzy zawarli umowę na 
udzielenie dotacji w roku 2018 
lub 2019 na podstawie uchwały 
nr 975/2016 a dnia 15 grudnia 
2016.  Najsłabsi ekonomicznie 
mogą liczyć na wsparcie (zaj-
muje się tym Biuro Pomocy 
i Projektów Społecznych Urzę-
du m.st. Warszawy a informa-
cji udzielają ośrodki pomocy 
społecznej) w w ysokości do 
25 %. A zatem wspomniany 
koszt może zostać pokryty w ca-
łości. Wg Agnieszki Jasińskiej 
z Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych, która uczestniczy-
ła w zebraniu, oczekiwane jest 
wydanie stosownego  zarządze-
nia Prezydenta Warszawy.

N a t o m i a s t  u c hw a ł a  n r 
LVII/1489/2017 z 16 listopada 
2017 uruchomiła program pi-
lotażowy obowiązujący do 31 
grudnia 2018. Na jej podstawie 
udzielana jest pomoc pokrywa-
jąca zwiększone koszty ogrze-
wania. „Przymierzamy się do 
przedłużenia ważności uchwały 
w formie zapewniającej większą 
dostępność”  – powiedziała Ag-
nieszka Jasińska.

Przejście na paliwo gazowe to 
nie tylko polepszenie standardu 
zamieszkania, ale także likwi-
dacja zadymiania powietrza, 
którym oddychamy. To ważny 
element likwidacji smogu.
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Bezpieczna majówka daleko od domu 

Pracuj z nami
Galeria Mokotów rozpoczyna, 
a Galeria Wileńska kontynuuje 
realizację ważnego społecznie 
celu, będącego częścią długofa-
lowej strategii CSR Unibail-Ro-
damco. Ambitny program polega 
na wspieraniu młodych ludzi, za-
interesowanych pracą w sektorze 
handlu i usług, w podnoszeniu 
zawodowych kwalifikacji i zna-
lezieniu stabilnego zatrudnienia.

„Pracuj z nami” to kluczowy 
element działań właściciela i za-
rządcy Galerii Mokotów i Galerii 
Wileńskiej, firmy Unibail-Ro-
damco. 

– Z powodzeniem kontynuuje-
my długoterminowy plan zrówno-
ważonego rozwoju dla całej Grupy. 
Do głównych jego celów należą: 
ekologiczne podejście do środowi-
ska i zmiany postaw ludzi na bar-
dziej zaangażowane, szczególnie 
w najbliższym dla siebie otoczeniu 
– wyjaśnił Jakub Skwarło, dyrek-
tor operacyjny Unibail-Rodamco 
na Europę Centralną. – Do 2030 
roku chcemy zmniejszyć aż o poło-

wę emisję dwutlenku węgla, a tak-
że wspierać lokalne zatrudnienie 
dzięki miejscom pracy w naszych 
centrach handlowych.

 „Pracuj z nami” to polska wer-
sja społecznego programu „UR for 
Jobs”, wdrażanego w kilku euro-
pejskich krajach. W zeszłym roku 
program objął 15 centrów handlo-
wych, w tym Galerię Wileńską. 
W ubiegłorocznej edycji Targów 
Pracy wzięło czynny udział 43 
kandydatów programu „Pracuj 
w Wileńskiej” i zostało podpisa-
nych 29 umów o pracę.

W tym roku do programu do-
łącza również Galeria Mokotów. 
W ramach inicjatywy zaplano-
wano szkolenia skierowane do 
młodych ludzi w wieku do 30 lat, 
które odbędą się w terminie od 21 
do 23 maja. Struktura warsztatów 
obejmie takie zagadnienia, jak 
komunikacja, obsługa klienta, 
ale także oprowadzenie po gale-
riach, a w szczególności zapozna-
nie z ofertą najemców-partnerów 
programu, którzy zaoferują miej-

sca pracy dla przyszłych pracow-
ników. 

– 9 kwietnia ruszyła rekrutacja 
na szkolenia, do 11 maja osoby 
chętne mogą zarejestrować się na 
platformie: www.pracujznami.
com.pl. Planujemy przeszkolić 
nawet około 100 osób. Podczas 
szkoleń, trwających minimum 
sześć godzin w kilkuosobowych 
grupach, odbędą się m.in. rozmo-
wy z doradcami zawodowymi, zo-
staną przedstawione oferty pracy 
od naszych najemców biorących 
udział w projekcie, a także rozmo-
wy rekrutacyjne, które również 
będą miały miejsce 25 maja pod-
czas Targów Pracy – powiedziała 
Marta Nowicka, dyrektor Galerii 
Mokotów.

Pracę w warszawskich gale-
riach ma znaleźć co najmniej 60 
osób na minimum sześć miesięcy. 
Oferta pracy będzie zróżnicowa-
na, począwszy od branż takich, 
jak sprzedaż, catering, ochrona, 
sprzątanie, dostawy i logistyka.

Bielańska Gala Kultury
dokończenie ze strony 1

dlaczego ginie obywatelska ak-
tywność wśród mieszkańców osied-
li. Co zrobili, aby mieszkańcy gar-
nęli się do osiedlowego samorządu? 
Otóż niczego nie zrobili.

Dlaczego radni niczego nie 
zrobili, aby funkcjonował samo-
rząd w osiedlach, który wg statutu 
dzielnicy jest jednostką pomocni-
czą drugiego stopnia. Jednostkami 
pomocniczymi pierwszego stopnia 
gminy o nazwie Miasto Stołeczne 
Warszawa są dzielnice. Taki jest 
ustrój miasta nadany przez parla-
ment. Ale nie dajmy się oszukać. 
Parlamentem rządzą partie  poli-
tyczne. W ich korporacyjnym inte-
resie jest centralizacja władzy. Jeśli 
radny miasta bądź radny dzielnicy 
opowie się za demokracją osiedlo-
wą to za takie fikanie nie zostanie 
wstawiony na listę kandydatów na 
kolejną kadencję. 

Raz zdobytej władzy komitety 
centralne partii politycznych nie 
oddadzą. Po co im społeczeństwo 
obywatelskie? Niby dlaczego miesz-
kańcy osiedli Warszawy mieliby się 
wtrącać w ich boski plan? 

Gdyby było inaczej to Rada 
Miasta Stołecznego Warszawy za-
dbałaby o takie zapisy statutowe, 
aby – nawet w warunkach mało 
demokratycznego ustroju miasta 
– nadać rzeczywiste uprawnienia 
samorządom osiedlowym. Gdy oby-
watele dowiedzą się, że coś od nich 
będzie zależeć to zgłoszą kandyda-
tury do rad osiedli. Gdy urzędnicy 
w dzielnicowych ratuszach zobaczą, 
że radni wykazują zainteresowanie 
funkcjonowaniem samorządów 
osiedlowych, a rady dzielnic będą się 
liczyć z  opiniami i wnioskami to też 
wykażą życzliwość i zrozumienie.

Uchwała Rady Dzielnicy Ursy-
nów w sprawie nieprzeprowadzenia 
wyborów do rad osiedli uważam za 
klęskę tej Rady. Ale to nie jest jedyny 
winny instytucjonalny. Współwin-

Jeśli coś zależy od ludzi, to się angażują  

Klęska partyjnego samorządu
ANDRZEJ ROGIŃSKI

20 kwietnia, podczas Bielańskiej 
Gali Kultury nagrodzeni zosta-
li artyści działający na Bielanach 
oraz osoby i instytucje, których 
działalność wpływa na rozwój i ja-
kość życia kulturalnego w dzielni-
cy. Uroczystość uświetnił koncert 
Krzysztofa Zalewskiego „Zalewski 
śpiewa Niemena”. Organizatorami 
wydarzenia byli Dzielnica Biela-
ny m.st. Warszawy oraz Bielański 
Ośrodek Kultury. 

- Życie kulturalne na Bielanach 
kwitnie. Nie tylko dzięki naszym 
instytucjom, ale przede wszyst-
kim dzięki lokalnej społeczności. 
Dlatego postanowiliśmy uhonoro-
wać pracę ludzi zaangażowanych 
w rozwój szeroko pojętej kultury. 
Doceniliśmy zarówno pomysło-
dawców nowatorskich projektów, 
jak i twórców od lat zakorzenio-
nych w naszej dzielnicy oraz tych, 
bez których wsparcia nie byłoby 
możliwe zrealizowanie wielu waż-
nych przedsięwzięć artystycznych 
– powiedział Tomasz Mencina, 
burmistrz Dzielnicy Bielany. 

Nagroda Burmistrza Dzielnicy 
Bielany w dziedzinie promocji dzia-
łań kulturalnych oraz upowszech-

niania kultury jest wyróżnieniem 
honorowym, nadanym po raz 
pierwszy osobom lub instytucjom 
(stowarzyszeniom, firmom, gru-
pom nieformalnym) promującym 
działalność kulturalną i artystyczną 
bądź artystom związanym z Dziel-
nicą Bielany.

Laureatami zostali: Pracownia 
Rodziny Jarnuszkiewiczów (Marce-
lina Jarnuszkiewicz i Piotr Kornobis) 
– pierwsza Warszawska Historycz-
na Pracownia Artystyczna; Projekt: 
Bielańska Akademia Umiejętności 
(Joanna Grabowiecka i Sebastian 
Świerszcz); Projekt: Rozśpiewane 

ną jest Rada Warszawy, która na-
dała statuty dzielnicom. Statuty nie 
przewidują opiniowania przez rady 
osiedli zadań, które realizuje miasto.

Brak wsparcia dla samorządów 
osiedlowych jest lekceważeniem 
mieszkańców miasta przez radnych 
partyjnych. Niebawem odbędą się 
wybory do samorządu terytorial-
nego. Partie będą się wdzięczyć 
do wyborców, w tym do działaczy 
osiedlowych, a po dniu głosowania 
będzie jak zwykle. Czy partiom po-
litycznym aby na pewno zależy na 
demokracji?

* * *
Co jest na stronie  

ursynowskiego ratusza
Cytat pierwszy:
Celem działalności jednostek niższe-

go rzędu – osiedli jest reprezentowanie 
interesów ich mieszkańców, pełniejsze 
zaspakajanie ich potrzeb, w tym przede 
wszystkim dotyczących warunków życia 
i zamieszkania, a także zapewnienia 
mieszkańcom uczestnictwa w życiu Dziel-
nicy Ursynów – we współpracy, w szcze-
gólności z organami Dzielnicy Ursynów.

To świetny tekst propagandowy. Chy-
ba z partyjnych obietnic. Gdybym nie 
wiedział, na czym polega samorządność, 
to bym uwierzył. 

Cytat drugi:
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż 

działalność władz Osiedli prowadzona 
jest w domowych warunkach. Praca ich 
opiera się głównie na działalności spo-
łecznej, w niewielkiej grupie stałych dzia-
łaczy z danego osiedla. Zaobserwowano 
bierność i brak zainteresowania szerszej 
społeczności mieszkańców osiedli  – mała 
frekwencja na zebraniach i wyborach.

Rady i zarządy osiedli rzeczywi-
ście funkcjonują w oparciu o domowe 
warunki. Dzieje się tak dlatego, że tyl-
ko niektórym osiedlom w Warszawie 
udostępniane są lokale wyposażone 
w komputery, drukarki, ksero, dostęp 
do internetu, materiały biurowe wraz 
z zapewnieniem domicylu czyli ofi-

cjalnego adresu ważnego nie tylko dla 
listonosza. Tylko nieliczne mogą nie-
odpłatnie korzystać z sal na zebrania 
mieszkańców. Nieliczni członkowie tych 
rad wykazują się hartem ducha, by upo-
minać się o sprawy mieszkańców wo-
bec braku wsparcia rad dzielnic. Skoro 
organy osiedli nie zostały wyposażone 
w rzeczywiste kompetencje, to dlaczego 
mamy dziwić się bierności mieszkańców. 

Cytat trzeci:
Niedobory obiektów infrastruktury 

społecznej w sposób istotny ograniczają 
warunki prowadzenia działalności tych 
jednostek., mieszkańcy mają ograniczony 
wybór między sypialnią a wyjazdem poza 
teren osiedla, co sprawia, że zanikają wię-
zi społeczne zwłaszcza wśród młodego po-
kolenia, a w konsekwencji – prowadzi to 
do niedorozwoju samorządności lokalnej.

Kluczowym pojęciem są więzi spo-
łeczne. Wspólna troska o wspólne spra-
wy na obszarze osiedla tworzy więzi 
społeczne. Wówczas wzrasta komfort 
zamieszkania, wzrasta poczucie bez-
pieczeństwa, chętniej podejmowana 
jest aktywność społeczna polegająca na 
czynach a mniej na gadaniu. Docenienie 
lokalnych więzi społecznych przez rady 
dzielnic sprzyja kształtowaniu się więzi 
dzielnicowych. Brak takiego podejścia 
w gruncie rzeczy jest działaniem na 
szkodę państwa, które przecież zostało 
powołane przez naród, a wiec najszerszą 
wspólnotę.

Ogromne zainteresowanie miesz-
kańców budżetem partycypacyjnym 
dowodzi, że jeśli cokolwiek zależy od 
ludzi to wówczas chętnie się oni anga-
żują. W znacznym odsetku młodzi. Za 
niedorozwój samorządności lokalnej od-
powiadają rady dzielnic, Rada Warszawy 
oraz partie polityczne, które wskazują 
kogo wybrać na radnego. 

Co jeszcze można wyczytać ze stro-
ny internetowej Urzędu Dzielnicy Ur-
synów? 

Znajduje się tam uchwała Rady 
Dzielnicy o zarządzeniu wyborów do 
rad osiedli Dąbrówka i Pyry w dniu 22 
kwietnia 2018. Jak wiadomo wybory 

nie zostały przeprowadzone z braku 
kandydatów. Wybory na V kadencję 
do Rady Osiedla Pyry zarządzono na 
dzień 14 grudnia 2014 r. Wybory nie 
odbyły się z powodu braku chętnych 
do pracy w Radzie Osiedla. Wybory na 
V kadencję Rady Osiedla Prawdziwka 
odbyły się w dniu 23 marca 2014 r. Prze-
wodniczącym Zarządu Osiedla jest Jerzy 

Latoszek. Przewodniczącym Zarządu 
Osiedla Wyczółki jest Bernard Zawło-
cki wybrany na V kadencję w dniu 5 
lipca 2014 r. Do 27 października 2017 
zbierane będą kandydatury do Rady 
Osiedla Jeziorki. Komisja Wyborcza nie 
zarejestrowała żadnego kandydata, więc 
wybory nie odbyły się. 16 grudnia 2017 
na przewodniczącego Zarządu Osiedla 

Etap wybrano Pawła Osińskiego. Brak 
informacji o wyborze Rady Osiedla. 

Chociaż sytuacja braku wybranych rad 
osiedli ma charakter permanentny, to brak 
jest skutecznych działań Rady Dzielnicy.

Oszczędzę wstydu Zarządowi i Ra-
dzie Dzielnicy i pominę milczeniem, 
czego o osiedlach nie ma na stronie 
www dzielnicy.

Smyki w Świecie Muzyki (Kamila 
Lewicka i Marzena Białobrzeska); 
Fundacja Przystanek Twórczość 
(Anna Olczyk - Grabowska i Mo-
nika Olczyk); Veolia Energia War-
szawa S.A. mecenas wspierający 
projekt Jazz w Podziemiach Kame-
dulskich; varsavianista Jarosław Zie-
liński; ksiądz Wojciech Drozdowicz; 
Jazz w Podziemiach Kamedulskich 
(Hanna i Artur Dutkiewiczowie). 

Autorem statuetki, w kształcie 
sowy, dla laureatów jest, nagrodzo-
ny za całokształt pracy artystycznej 
i rozwój kultury na Bielanach, arty-
sta plastyk Józef Wilkoń.
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l Elektryk kuchnie 507 153 734

l Hydraulika, gaz - Zenek,  
691-718-300

l Malowanie 722 920 650

l Pielęgnacja ogrodów, wycinka, 
faktura 604 401 161

l REMONTY 22 240 87 31

l Remonty, budowlane, ogłosze-
nia, 513 137 581

l ROZLICZ PIT ul.Nowogrodzka 
40 róg Poznańskiej Bezpłatnie

l Tanie pranie dywanów, wy-
kładzin , tapicerki 605 726 258

l Tapicer 501 283 986

l Tapicerskie u klienta, 
503-300-924

l Wylewki agregatem, styrobe-
ton, 668 327 588

ZDROWIE
l 22 848 99 99 Ag. Masaże i nie 
Tylko Puławska/Madalińskiego

l Dom Opieki, Piaseczno,  
22 757 20 19

l Gimnastyka seniorów 
505 122 514

l Psychoterapia, 660 565 007

l Fryzjerce z doświadczeniem 
na bardzo dobrych warunkach, 
Puławska 534, tel. 501 143 827

RÓŻNE
l Opieka nad grobami -  
w Warszawie tanio i solidnie  
500 336 607

SPRZEDAM
l -nieużywaną kuchnię gazowo 
elektryczną, AMICA - drukarkę 
Brother DCP 7010

607 612 621

USŁUGI
l CYKLINA 22 240 36 56

l CYKLINOWANIE 692 920 192

l Dezynsekcja pluskwy prusaki 
606 652 601

l DEZYNSEKCJA, skutecznie,  
22 642-96-16. 

l Docieplanie budynków, 
poddaszy, malowanie elewacji, 
kilkunastoletnie doświadczenie, 
501 62 45 62

l Docieplanie budynków, szybko, 
tanio, solidnie 502 053 214

l Elektroawarie 507 153 734

AGD - RTV
l ANTENY - Profesjonalne 
usługi w dobrej cenie - zadzwoń 
501 700 315

l Lodówek naprawa,  
22 842-97-06, 602-272-464.

l Lodówek, pralek naprawa  
- 603-047-616, 502-562-444

FINANSE
l KREDYTY trudne. Upadłość 
515 048 468

KUPIĘ
l AAA Kupię płyty winylowe 
609 155 327

l Antyki za gotówkę, obrazy, 
platery, militaria, srebra, zegarki, 
bibeloty i inne. Antykwariat  
ul. Dąbrowskiego 1, 
22 848-03-70; 601-352-129

l Antyczne meble, obrazy, 
srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063

l Antyki, meble, obrazy, porcela-
nę, platery, srebro, płatne gotów-
ką Antykwariat ul. Narbutta 23; 
502 85 40 90, 22 646 32 67

l Filatelista znaczki  
516 400 434

l Kupię przedmioty z likwidowa-
nych mieszkań oraz znaczki, mo-
nety 22 235 38 79, 601 235 118

l Skup książek,  
22 826-03-83, 509-548-582

NAUKA
l Matematyka, zadania, korepe-
tycje tel. 735 390 572

NIERUCHOMOŚCI
l Bezpośrednio Sprzedam Dom 
(możliwość zamiany) 250/1000; 
Ursynów, Puławska/Żołny 
601 20 40 73

l Działki budowlane 1000 m2 
Prażmów, 602 770 361

l Działki rekreacyjno - budowla-
ne, leśne, Prażmów, 602 770 361

l Poszukuję mieszkania 
501 070 353

PRACA - dam
l Ag. Dzienna 22.848 99 99 
- Duże Zarobki! ( Panie 18-40l ) 
Puławska 43 m 1.

l Ślusarza - operatora 
prasy krawędziowej 
i do przyuczenia, 602 253 180, 
jozefmalecki@wp.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Ul. Puławska 26a - tel. 22 849 23 89

INFORMATOR POŁUDNIA
POLICJA - 997  i 112

STRAŻ MIEJSKA - 986

STRAŻ POŻARNA - 998  i 112

POGOTOWIE - 999  i 112
l Całodobowa informacja pogotowia ratunkowego 197 90

HANDEL
u Społem WSS Śródmieście, Warszawa, ul. Nowy Świat 53
www.wss.spolem.org.pl
SDH Hala Mirowska pn-pt 7-20 sob 7-18 pl. Mirowski 1*
Sklepy spożywcze: Foksal 12/14, Koszykowa 24, Koszykowa 31,  
Krakowskie Przedmieście 16/18, Miodowa 23, Mokotowska 67,  
Nowy Świat 53, Rzeczypospolitej 14, Solec 46, Solec 66,  
Solidarności 83, Widok 16, Wiejska 20, Wspólna 41, Wyki 11

Sklepy przemysłowe: Andersa 25, Długa 8/14, Mokotowska 67

BIURA OGŁOSZEŃ: 
l Ogłoszenia Południe
  ogloszeniadrobne@poludnie.waw.pl, tel. 608 041 653
l ul. Na Uboczu 3 (NOK) „Continental”, tf. 22 648-29-41 
l ul. Grzybowska 39 „atco”, 22 652-25-30,  
22 620-17-83, 22 654-90-77 
l  Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45 lok. 18, „Barcik"  

tel. 22 213-85-85, 601-213-555

NAPRAWA MASZYN DO SZYCIA
DOJAZD GRATIS
TEL. 508 08 18 08

KANCELARIA PORAD PRAWNYCH,  
PODATKOWYCH I PRAKTYCZNYCH

Warszawa, ul. Korzenna 13 c tel. 22 842-81-32
Klientów i telefony przyjmujemy wyłącznie w godzinach: 

Pon., śr., czw. 16.00 – 19.00 wt. 8.00- 14.00

 Spadkowe i małżeńskie spory majątkowe, rozwody
 Zniesławienia (cywilne) i pomówienia (karne)
 Obrona przed fiskusem i komornikiem
 Zasiedzenia, dział gruntów, odszkodowania
 Reprezentacja w procesach gospodarczych,  
 cywilnych i rodzinnych

Specjalistyczna Przychodnia Fundacji 
Armii Krajowej  

na co dzień leczy pacjentów w zakresie chorób:
- układu krążenia, zawały serca, udary mózgu, - 
zakrzepica układu żylnego, miażdżyca tętnic

Wykonujemy badania EKG, Echo Serca, EKG metodą  
Holtera-24h, badania analityczne krwi i moczu, USG Kości, 
USG Dopplera (badanie służące do jak najwcześniejszego 
wykrywania nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, które 

w konsekwencji mogą prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy 
zatorowości płucnej, badanie spirometryczne (ocena czynności płuc), 
badanie dermatoskopem (urządzenie do diagnostyki zmian skórnych 

w tym onkologicznych)

Lekarze specjaliści:
l kardiolog (choroby serca), l chirurg naczyniowy, l chirurg 

ortopeda (układ kostny), l diabetolog (cukrzyca), l dermatolog 
(choroby skórne), l onkolog (choroby nowotworowe), l 
pulmonolog (choroby układu oddechowego), l neurolog 
(choroby Alzheimera, Parkinsona, powikłania błędnikowe, 
stwardnienie rozsiane, padaczka, migrena, zaburzenia snu), 

l reumatolog (układ kostno-stawowy), l gastrolog (schorzenia 
układu pokarmowego), l dietetyk (nadwaga).

Polecamy również masaże urządzeniem Aquavibron  
– sprawdzony w szpitalach i sanatoriach – pozwala pozbyć się 
wielu drobnych, ale uciążliwych dolegliwości typu: nerwobóle, 

reumatoidalne zapalenie stawów, stany pourazowe.

W środy przyjmuje chirurg naczyniowy specjalista 
od skutecznego leczenia ran pochodzenia cukrzycowego  

(leczący przewlekłe rany, w tym stopę cukrzycową) 
Godziny przyjęcia od 14.00 do ostatniego pacjenta.

We wtorki przyjmuje specjalista  
od USG kostno-stawowego, oraz mięśni (uda, ramiona, barki)

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska nr 1 Fundacji 
Armii Krajowej

 ul. Mariańska 1 (parter-róg Pańskiej)
22-654-55-05   22-654-65-29

Pon. – pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-13.00
Przychodnia nie współpracuje z NFZ

USŁUGI SZKLARSKIE
w zakładzie i u Klienta

ul. Puławska 115a
pon. - pt. 10.00 - 18.00
soboty 10.00 - 14.00
tel. 22 843-04-88 

al. Zjednoczenia 13
pon. - pt. 9.00 - 17.00

tel. 22 834-09-82 

690 618 634
www.vitroflex-warszawa.com          vitroflex@gmail.com

Ceny netto w zł. za jedno słowo na stronie Ogłoszenia drobne
2,00 czcionka standardowa
2,50 czcionka standardowa wytłuszczona
2,50 CZCIONKA STANDARDOWA WERSALIKI
3,00 CZCIONKA WERSALIKI WYTŁUSZCZONE
4,00 czcionka kolorowa 

słowo w ramce + 100% do wyżej wymienionych
Dział reklamy POŁUDNIE

608 041 653   
ogloszeniadrobne@poludnie.waw.pl

Zatrudnimy Lekarzy: Me-
dycyny rodzinnej internistę, 
medycyny pracy, neurologa, 
kardiologa. Pielęgniarki

605 440 831, 22/651 70 75, 
609 373 582POŁUDNIE na Twitter

https://twitter.com/ 
PoludnieGazeta

POŁUDNIE na Facebook 
http://www.facebook.com/Poludnie.Gazeta

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uprzejmie infor-
muje, iż zbliża się termin składania zeznań podatkowych za 2017r. 
Termin dokonywania rozliczeń za 2017 r. upływa w dniu 30 kwietnia 
2018 r. (poniedziałek). W tym dniu Urząd Będzie pracował w godzi-
nach 7.30-18.00.

W związku ze zbliżającym się terminem składania rozliczeń, Urząd 
Skarbowy Warszawa-Mokotów wydłuża godziny pracy w dniach 26-
27 kwietnia 2018r.

W/w dniach Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów będzie czynny 
w godzinach od 7.30 do 18.00.

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Społem”
ul. Olesińska 19 w Warszawie

ogłasza przetarg na:

remont 28 szt. balkonów w budynku mieszkalnym  
w Warszawie przy ul. Krechowieckiej 7

Specyfikacja przetargowa do nabycia w siedzibie Spółdzielni po 
uprzednim zamówieniu i wniesieniu opłaty - 30 zł na rachunek nr:

70 1020 1156 0000 7702 0007 3494
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie 
Spółdzielni do dnia 30.05.2018 r. godz. 12.00
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium 
w kwocie 3 000 zł.
Telefon do kontaktów z oferentami - (22)-845-12-04
Biuro Spółdzielni pracuje w godz. pn. do pt. 9-13, czw. 13-17.
Spółdzielnia zawiadomi o wynikach przetargu tylko wybranego 
Oferenta.
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.
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towego) kina, jak Wojciech Jerzy 
Has i Tadeusz Konwicki. Grał 
także m.in. u Jerzego Kawalero-
wicza, Jerzego Hoffmana, Janusza 
Nasfetera, Sylwestra Chęcińskiego, 
Jana Rybkowskiego, Janusza Zaor-
skiego, Filipa Bajona i Władysła-
wa Pasikowskiego. Zmarł 6 marca 
2008 roku w Warszawie.

wspólnie Hanna Gronkiewicz-
-Waltz i Magdalena Zawadzka.

Gustaw Holoubek urodził się 
w 1923 roku. Pracował w teatrach 
Krakowa, Katowic i Warszawy. Za-
grał wiele wybitnych ról, z których 
w historii polskiego teatru zapisała 
się szczególnie rola Gustawa-Kon-
rada w „Dziadach” w reżyserii Ka-
zimierza Dejmka z 1968 roku. Co 
znamienne – choć przedstawienie 
to (a raczej jego zdjęcie z afisza 
przez cenzurę) zapoczątkowało 
wydarzenia marcowe, politycz-
no-historyczna zawierucha nie 
przyćmiła czysto teatralnej, arty-
stycznej rangi i znaczenia wielkiej 
kreacji, jaką w „Dziadach” stwo-
rzył Holoubek. Był także, o czym 
niekiedy zbyt rzadko się mówi, 
znakomitym aktorem filmowym. 
Szczególnie cenili go tacy mistrzo-
wie polskiego (i jednocześnie świa-

Halo, tu Polskie Radio!
ANNA TOMASIK

Dąbrowskiego 81. Pod tym 
adresem od niedawna działa 
Centrum Literackie Big Book 
Cafe. Niezwykle designerskie 
i kameralne miejsce. Już w progu 
czuje się jego swoisty klimat i po-
wiew tamtych lat, gdyż swoją ideą 
przypomina tak lubiane w czasach 
PRL-u czytelnie sieci EMPIK. Ale 
wystrój ma modny współcześnie.

To właśnie tutaj, 17 kwietnia, 
w ósmym już odcinku popular-
nego cyklu „Kierunek Mokotów”, 
rozprawiano o historii Polskiego 
Radia, któremu niedawno stuknę-
ło 92 lata! Tym razem prowadząca 
spotkanie Ewa Rogala „przepyty-
wała” Marię Szabłowską, znaną 
miłośnikom polskiej piosenki XX 
wieku z programów telewizyjnych: 
„Lista Przebojów 40-latków” i „Vi-
deoteka Dorosłego Człowieka” 
oraz „Muzycznej Jedynki” Polskie-
go Radia. Niestety, mimo wcześ-
niejszych zapowiedzi, nie pojawił 
się Paweł Sztompke, dziennikarz 
radiowy i muzyczny recenzent.

18 kwietnia 1926 roku rozgłoś-
nia Polskiego Radia w Warsza-
wie rozpoczęła regularną emisję. 
W eter popłynęły wówczas pierw-
sze słowa: „Halo, halo Polskie Ra-
dio Warszawa, fala 480”. Począt-
kowo program radiowy nadawany 
był tylko wieczorem i to przez kil-
ka godzin. Wiele lat później moż-
na już było go słuchać od godziny 
szóstej rano do północy, a jego 
większą część czasu antenowego 
wypełniała muzyka. 

– Polskie Radio już przed wojną 
miało własne chóry, zespoły ka-
meralne i orkiestry. Najbardziej 
znana była Orkiestra Symfonicz-
na Polskiego Radia w Warszawie. 
W Polskim Radiu jeszcze przed 
wojną pracował kompozytor i pia-
nista Władysław Szpilman. Gdy 
we wrześniu 1939 roku niemieckie 
bomby leciały na Polskie Radio 
on w ostatniej audycji „na żywo” 
grał Chopina – mówiła Maria Sza-
błowska, która do radia „wpadła” 
przypadkowo i na chwilę. Studio-

wała arabistykę na Uniwersytecie 
Warszawskim, gdy zaproszono ją 
do udziału w audycji radiowej na 
rozmowę o arabistyce. Miał to być 
nic nie znaczący romans z radiem, 
a okazał się wieloletnim trwałym 
związkiem.

– Byliśmy ludźmi z ulicy, którzy 
o pracy w radiu nie wiedzieli nic. 
I aby wejść na antenę musieliśmy 
sporo się nauczyć. Mieliśmy zaję-
cia z mowy mikrofonowej. Była też 
komórka poprawności językowej. 
Żal mi, że tej tradycji uczenia się 

od ludzi z doświadczeniem dzien-
nikarskim, radiowym dzisiaj już 
nie ma – wspominała Szabłowska 
początki swojej pracy w Polskim 
Radio. 

Po wojnie dyrektorem działu 
muzycznego w Polskim Radiu, 
a potem szefem działu muzyki 
rozrywkowej PR był Władysław 
Szpilman.

– W połowie lat 60-tych z ini-
cjatywy Andrzeja Korzyńskiego, 
Mateusza Święcickiego i Witka 
Pogranicznego powstało Młodzie-
żowe Studio Rytm, z którym i ja 
zaczęłam współpracować. Andrzej 
Turski prowadził listy przebojów. 
Studio „Rytm” popularyzowa-
ło muzykę młodzieżową, czyli 
big-beatową, której słuchało się 
w Ameryce, a u nas niekoniecz-
nie chciało ją prezentować Polskie 
Radio. Młodzi ludzie grający ten 

big-beat byli zepchnięci na mar-
gines, bo big-beat był niegrzeczny, 
dziki. Pod tym względem studio 
„Rytm” było specyficzne. Prowa-
dzenie programu też miało cha-
rakter bardziej luźny, podobnie jak 
język wypowiedzi – opowiadała 
Maria Szabłowska.

Podczas spotkania przypo-
mniano pierwszy sygnał radiowy 
z 1939 roku oraz kilka szlagierów, 
nagranych dla Polskiego Radia, 
w tym: „Żółte kalendarze” Piotra 
Szczepanika, „Na całych jeziorach 
- ty” Teresy Tutinas, „Dziwny jest 
ten świat” Czesława Niemena 
i „Jadą wozy kolorowe” w wyko-
naniu Maryli Rodowicz, ulubionej 
piosenkarki bohaterki wieczoru.

Piosenki zrealizowane dla Pol-
skiego Radia stanowią nie tylko 
część jego historii, ale niemalże 
z każdą z nich związana jest jakaś 

anegdota. Piosenki te uwiecznio-
ne zostały na płytach, wydanych 
przez „Polskie Nagrania”, najwięk-
szą wówczas firmę fonograficzną 
w kraju. 

– Polskie Radio i Polskie Nagra-
nia „wypożyczały” sobie nagrania. 
W tamtych czasach tantiemy za 
nadawanie piosenek w radio otrzy-
mywali tylko ich twórcy, czyli 
kompozytorzy i autorzy tekstów 
– zwróciła uwagę redaktor Sza-
błowska.

Na zakończenie były autografy 
i wspólne zdjęcia. Kto chciał mógł 
też nabyć najnowszą książkę boha-
terki wieczoru „Znam wszystkie 
wasze numery”, będącą opowieścią 
o życiu Andrzeja Korzyńskiego, 
kompozytora, autora tekstów 
i twórcy legendarnego radiowego 
Studia Rytm.

FOT. ANNA TOMASIK

Pamięci Gustawa Holoubka
RAFAŁ DAJBOR

Gdyby żył, 21 kwietnia 2018 roku 
skończyłby 95 lat. Był wybitnym 
aktorem (według niektórych tea-
trologów najwybitniejszym pol-
skim aktorem XX wieku), reży-
serem, pedagogiem, dyrektorem 
teatrów, społecznikiem, autory-
tetem. Był także mężem, ojcem, 
przyjacielem i sąsiadem. Wszystkie 
te aspekty życia Gustawa Holoub-
ka wybrzmiały podczas uroczy-
stości odsłonięcia poświęconej mu 
pamiątkowej tablicy.

Przy Narbutta 53 Gustaw Ho-
loubek zamieszkał wraz z rodzi-
ną w 1981 roku i mieszkał tam do 
końca życia. Nic więc dziwnego, że 
na uroczystość przybyło wielu są-
siadów aktora, którzy aby znaleźć 
się pod pamiątkową tablicą mie-
li naprawdę blisko; tyle, co zejść 
schodami przed dom. Oficjalną 
część wydarzenia prowadziła Han-

na Grudzińska z wydawnictwa 
„Marginesy” będącego jednym 
z gospodarzy uroczystości (po-
zostałymi byli Miasto Stołeczne 
Warszawa, Teatr Ateneum i żona 
Gustawa Holoubka, Magdale-
na Zawadzka). Prezydent Han-
na Gronkiewicz-Waltz mówiła 
w swoim wystąpieniu, że czuje 
się dumna, iż na początku swojej 
pierwszej kadencji miała jeszcze 
okazję współpracować z Gusta-
wem Holoubkiem jako dyrek-
torem stołecznego teatru. Paweł 
Dangel, dyrektor Teatru Ateneum, 
przypomniał związki Holoubka 
z teatrem przy Jaracza, które roz-
poczęły się znacznie wcześniej niż 
w 1996 roku, w którym Gustaw 
Holoubek objął dyrekcję. Nowo 
wybrany szef ZASP-u Paweł Kró-
likowski podkreślał, że Holou-
bek był opoką, drogowskazem 

i punktem odniesienia dla kilku 
pokoleń polskich aktorów. Wie-
loletni sąsiad i przyjaciel Gustawa 
Holoubka, Jan Miciński mówił, że 
aktor był wręcz wymarzonym są-
siadem – uczynnym, skromnym, 
skłonnym do pomocy. Magdalena 
Zawadzka natomiast podziękowa-
ła wszystkim przybyłym oraz tym, 
którzy wsparli ideę umieszczenia 
pamiątkowej tablicy i wspólnie 
z Hanną Grudzińską zaprosiła do 
mikrofonu tych, którzy chcieliby 
jeszcze coś spontanicznie od siebie 
powiedzieć. Kilka osób skorzysta-
ło z tej możliwości, dzięki czemu 
obraz Gustawa Holoubka, jako 
człowieka i jako artysty, stał się 
pełniejszy, a uroczystość, mimo 
oficjalnego charakteru, nabrała 
cech spotkania niemalże rodzin-
nego, przyjacielskiego.

Odsłonięcia tablicy dokonały 


