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Nagrody Południa z historią powstańczą w tle
ANNA TOMASIK
Od lat przyznawane są prestiżo-
we Nagrody Południa, które – jak 
podkreśla Andrzej Rogiński, 
redaktor naczelny „Południa” – 
z jednej strony są publiczną formą 
podziękowania laureatom za ich 
aktywność lokalną, a z drugiej 
formą upowszechniania warto-
ści niesionych przez tychże lau-
reatów.

10 maja w gościnnych progach 
Multimedialnej Biblioteki dla 
Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy 
ulicy Tynieckiej na Mokotowie 
odbyła się uroczysta, 19. już z ko-
lei edycja wręczania corocznych 

Nagród Południa. Tegoroczna 
gala Nagród Południa obfitowała 
wprawdzie w szereg atrakcji, ale 
była też pełna refleksji, wspomnień 
i zadumy nad przemijaniem, nad 
historią Warszawy. Motywem 
przewodnim było powstanie war-
szawskie. 

– Witam bardzo serdecznie 
tych, którzy kochają Warszawę, 
oraz tych, którzy kochają prasę 
lokalną i oczywiście „Południe”. 
Jesteście przyjaciółmi „Południa” 
i nie tylko. Znacie się, przyjaźnicie 
i nawzajem szanujecie. Widzia-
łem, jak się dzisiaj witaliście ze 
sobą, uśmiechnięci, zadowoleni. 

Emanuje z was taka serdeczność. 
Witam też burmistrzów naszych 
trzech dzielnic: Mokotów, Ursy-
nów, Śródmieście – powiedział na 
wstępie Andrzej Rogiński, red. na-
czelny tygodnika „Południe Głos 
warszawiaków”. Nie zapomniał 
też o niedawno obchodzonym 
Dniu Bibliotekarza:  – Złóżmy 
oklaskami życzenia wszystkim 
bibliotekarzom. Jesteśmy w koń-
cu w jednej z najlepszych bibliotek 
Warszawy!

Kapitułę Nagrody Południe 
tworzą dotychczasowi laureaci. 
I tradycyjnie oni też wręczali je 
w tym roku.

– Kiedy tu przyjechałem, arty-
ści, którzy później wystąpią dla 
państwa, akurat grali i śpiewali 
na próbie jedną z najpiękniejszych 
piosenek w literaturze muzycznej 
„Sen o Warszawie”, która stała się 
też niepisanym hymnem Legii. 
Tych piosenek jest bardzo dużo 
i można o nich długo by mówić, 
poczynając od Rozgłośni Har-
cerskiej aż do Jedynki Muzycznej 
Polskiego Radia. Ale myślę, że 
żadne laudacje nie są potrzebne, 
jeśli chodzi o tego właśnie twórcę 
polskiej piosenki, autora znakomi-
tych tekstów – podkreślił Andrzej 
Frajndt wręczając Markowi Ga-

szyńskiemu Nagrodę Południa za 
„promocję polskiej muzyki”.

– Dziękuję za to wyróżnie-
nie. Witam przede wszystkim 
młodzież, z którą bardzo lubię 
współpracować, bo ona zupełnie 
inaczej reaguje niż dorośli, więc 
mam nadzieję, że jak skończę to 
dostanę kilka oklasków - powie-
dział Marek Gaszyński. - Całe 
moje życie spędziłem z muzyką. 
Od wczesnego dzieciństwa mama 
popierała moje zainteresowania 
jazzowe i trochę rock’n’rollowe. 
Jak doszedłem do matury to mo-
głem iść na dwa kierunki studiów: 
na jazz i na brydża. Ale żadnego 

z nich nie było w Polsce. Chciałem 
jechać zagranicę, ale też mnie nie 
puścili. I w końcu poszedłem na 
socjologię, bo się dowiedziałem, 
że są to lekkie, łatwe, przyjemnie 
i takie rozrywkowe studia, że nie 
trzeba dużo się uczyć, a dostaje 
się magistra. No to skończyłem 
socjologię i filozofię. Ale na nic mi 
się to przydało. Bo całe moje życie 
to radio, pisanie tekstów piosenek 
i książek, koncerty. Dzięki mu-
zyce zwiedziłem kawałek świata 
i zarobiłem jakieś pieniądze.  No 
i dzięki muzyce tutaj właśnie je-
stem. 

ciąg dalszy na stronie 8

PONIEDZIAŁEK 28.05 WTOREK 29.05 ŚRODA 30.05NIEDZIELA 27.05SOBOTA 26.05PIĄTEK 25.05CZWARTEK 24.05

24oC
małe zachmurzenie

23oC
burze

23oC
burze

25oC
burze

24oC
małe zachmurzenie

26oC
prawie bezchmurnie

27oC
burze

www.forhomestudio.com

WYJĄTKOWE TAPETY

Zapraszamy do nowej 
siedziby redakcji na  

ul. Długą 44/50  
lok. 226  
piętro II



www.poludnie.com.plPOŁUDNIE - Głos warszawiaków2

500 osób wypełniło w sobotę, 19 maja, salę konferencyjną  
przy ul. Bobrowieckiej. Zjechali z całej Polski. Bezpartyjni.  
W telewizji ani śladu. No cóż, partie polityczne nie chcą konkurencji 
w samorządzie ze strony mieszkańców Polski.

Ogólnopolska Konwencja Ruchu Samorządowego Bezpartyjni

Obywatele jednoczą się 
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Warszawskie innowacje 
WOJCIECH KOZAK

Aby Warszawa szybciej się rozwi-
jała potrzeba wdrożyć nowe spo-
soby rozwiązywania problemów.

Dla zmniejszenia korków nie 
trzeba poszerzać ulic, bo to jest 
mało realne i kosztowne, tylko 
ograniczyć wjazd samochodów 
do Warszawy i zaproponować, by 
ich pasażerowie przesiedli się do 
komunikacji miejskiej. W tym celu 
należy wraz z gminami sąsiednimi 
zorganizować system parkingów 
metropolitalnych przy przystan-
kach kolejowych i autobusowych 
wzdłuż tras dojazdowych do 
miasta. Do Warszawy wjeżdża 
bowiem 400 tys. samochodów 
dziennie i stanowią one 40 % ru-
chu w mieście. Nie będą wtedy 
potrzebne nowe mosty i znacznie 
spadnie ilość smogu.

Budowa parkingów podziem-
nych w centrum to kosztowny 
absurd, który zamiast zmniejszać 
korki generuje dodatkowy potok 
samochodów. W przyszłości na-
leży ograniczyć wjazd do centrum 
miasta samochodów o wysokiej 
emisji spalin (starych).

Dla mieszańców Śródmieścia 
trzeba zorganizować darmowe 
parkingi – przechowalnie zloka-
lizowane poza ścisłym centrum, by 
odblokować miejsca parkingowe. 
Sugeruję też, by wprowadzić nowy, 
bardzo nowoczesny środek komu-
nikacji w postaci auto-trolejbusów. 
Są 40 % tańsze w zakupie od elek-
tro-busów oraz tańsze w eksploa-
tacji od autobusów spalinowych. 
Auto-trolejbusy są znacznie tańsze 

inwestycyjnie od tramwajów. Au-
to-trolejbusy mogą przejechać bez 
sieci na akumulatorach ok. 20 km. 
Wiele miast przechodzi obecnie na 
ten system, np. Trójmiasto, Lublin, 
także w Europie.

Można też szybko ograniczyć 
w mieście smog przez dotacje do 
kosztów zmiany węgla na pelety 
z drewna. Są 20-30-krotnie mniej 
emisyjne pyłowo i w zakresie sub-
stancji szkodliwych. Tak można 
Ograniczyć Smog w Rok lub Dwa. 

Docelowo należy wymienić 
piece węglowe na gazowe lub 
elektryczne. Zamiast 75 % dotacji 
proponuję 100 % pożyczki nisko 
oprocentowanej, spłacanej przy 
sprzedaży nieruchomości, bo za-
bezpieczonej na hipotece. Można 
też taki program uruchomić dla 
termomodernizacji. Taniej jest 
bowiem oszczędzać, a przy okazji 
może być ładniej.

Należy też ograniczyć spala-
nie śmieci, szczególnie plastików, 
przez ich kupowanie przez Miasto, 
a raczej wymianę na bon, za który 
będzie można kupić zieleń. Czyli 
Zieleń zamiast Śmieci!

Ponieważ zmienia się system 
handlu na e-handel trzeba zare-
zerwować miejsca parkingowe 
dla dostawców przesyłek inter-
netowych, a w bliskiej przyszłości 
pod lądowiska dronów dla odbioru 
przesyłek.

Należy też dostosować się do 
komunikacji alternatywnej typu 
segway, elektryczne hulajnogi, de-
skorolki itp.

Myślę, że powinno się zmienić 
system biletowy na zasadę „Dalej 
jedziesz więcej płacisz” oraz „Ku-
pisz hurtem jedziesz taniej”, co 
powinno zastąpić bilety czasowe, 
bo płacenie za stanie w korkach 
jest nieuczciwe. 

Zamiast budowy żłobków 
i przedszkoli, które będą dopiero 
za 4-5 lat, proponuję system, któ-
ry spowoduje, że powstaną tanie 
żłobki i przedszkola prywatne oraz 
pojawią się opiekunki domowe do 
pięciorga dzieci.

Proponuję bon żłobkow y 
i przedszkolny w kwocie 1100-
1500 zł miesięcznie. Niech rodzicie 
zdecydują, kogo wybrać. Będzie 
taniej i szybciej niż budowa no-
wych placówek, bo kwoty wydane 
na bon będą niewiele wyższe niż 
oprocentowanie kredytu na budo-
wę żłobków i przedszkoli.

Aby młodzi chcieli mieć dzieci 
to trzeba im pomóc. Należy wpro-
wadzić opiekę szkolną/ świetli-
cową dla dzieci w klasach 1-3 
w dniach roboczych, kiedy szkoły 
są zamykane np. na egzaminy i dni 
między świętami. Takich dni jest 
ok. 10 w roku i rodzice muszą się 
wtedy zwalniać z pracy. Należy 
także poszerzyć zakres dyżurów 
wakacyjnych w przedszkolach 
i żłobkach oraz objąć szczegól-
ną opieką dzieci klas 1-3 w tym 
okresie.

Proponuję obniżenie czynszu 
osobom, które same wyremontują 
mieszkanie komunalne.

Sugeruję obniżenie opłat za bu-

Członkostwa partii politycz-
nych nie ma nawet 2 % Polaków. 
Mniejszość chce rządzić większoś-
cią. Partiom mało władzy w par-
lamencie. Chcą zawłaszczyć samo-
rząd terytorialny, a więc gminy, 
sejmiki, a nawet dzielnice. Przecież 
ogół mieszkańców mógłby znisz-
czyć ich boski plan.

Nie jestem za wykluczeniem 
partyjniaków z samorządu, ale 
jestem przeciwny wykluczaniu 
bezpartyjnych. Konieczne staje się 
pospolite ruszenie mieszkańców, 
jako odruch solidarności przeciw 
zawłaszczaniu samorządu przez 
partie.

Podczas Ogólnopolskiej Kon-
wencji Ruchu Samorządowego 
Bezpartyjni mówili o tym jednym 
głosem samorządowcy z całego 
kraju. Mają dość partyjnych swa-
rów i rozkazów płynących z góry. 
Zadeklarowali, że nie można po-
zwolić partiom politycznym znisz-
czyć tego, co przez wiele lat budo-
wały samorządy lokalne. Dlatego 
postanowili wystawić w tegorocz-
nych wyborach samorządowych 
bezpartyjną ogólnopolską listę 
wyborczą. 

Piotr Krzystek, prezydent 
Szczecina stwierdził, że nie może 
być tak, że marszałek wojewódz-
twa nakłada na mapę partyjnych 

włodarzy mapę środków unijnych, 
którymi będą dysponować okre-
ślone, partyjne samorządy. 

Rober Raczyński, prezydent 
Lubina mówił, że rozczarowali go 
eksperci od budowania wizerunku 
z różnych środowisk politycznych. 
Okazali się oni specjalistami od 
nauki okłamywania, napuszcza-
nia, intrygi. - Chcę przekonać 
mieszkańców do dobrego progra-
mu, do trudnej pracy. Żeby moja 
szkoła, moje przedszkole, ulica, 
moje miasto były dla każdego – 
mówił.

Janusz Kubicki, prezydent 
Zielonej Góry zwrócił uwagę, że 
Bezpartyjni mają dosyć nie par-
tii, ale partyjniactwa. - W Polsce 
nie ma prawdziwych liderów, są 
tylko ci, którzy zarządzają stra-
chem. My, samorządowcy, się nie 
boimy. Dlatego partie nienawidzą 
samorządów.

Wśród mówców znaleźli się 
m.in. Piotr Roman, prezydent 
Bolesławca, Tadeusz Czajka, wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne, Arka-
diusz Nowalski, burmistrz Sejn. 
Uczestnicy Konwencji są prze-
ciwni populizmowi w kampanii 
wyborczej, obiecywaniu gruszek 
na wierzbie.

Bezpartyjni mają swój program. 
Ich pomysł na Warszawę przed-

stawił – jako ekspert - Wojciech 
Kozak, były prezydent Warszawy. 
Mówił o sposobie zmniejszenia 
korków w ruchu ulicznym m.in. 
dzięki parkingom metropolital-
nym, o zieleni za śmieci, o tym, 
jak można zlikwidować  smog 
w rok lub dwa, jak rozumieć hasło 
„Wszystkie dzieci są nasze”. Mówił 
o szansie dla Siekierek, dla Pragi, 
o rozwoju metra. Jego zdaniem 
potrzebna jest większa partycy-
pacja społeczna w podejmowanych 
decyzjach oraz polityka informa-
cyjna poprzez szerszą współpracę 
z prasą lokalną. Należy uaktywnić 
rady osiedli dając im więcej kom-
petencji opiniodawczych i wspie-
rając ich obsługę. (W tej sprawie 
złożono petycję do Rady Warsza-
wy – przyp. A.R.)

Wojciech Kozak udzielił wy-
powiedzi dla czytelników „Połu-
dnia”, która zamieszczamy w ni-
niejszym wydaniu.

Uczestnicy konwencji wysto-
sowali apel, zapraszając samo-
rządowców niezależnych, ruchy 
samorządowe, wszystkie środowi-
ska, w szczególności organizacje 
pozarządowe oraz lokalne organi-
zacje przedsiębiorców, do tworze-
nia wspólnych, bezpartyjnych list.

Wąsowicz nadal burmistrzem 
MARCIN KALICKI

Odwołany na kwietniowej sesji 
Rady Dzielnicy Włochy burmistrz 
Michał Wąsowicz nadal pełni 
funkcję włodarza. Radni Prawa 
i Sprawiedliwości, mający dotych-
czas koalicyjną większość, nie 
zdołali dojść do porozumienia. Nie 
zaproponowali swojego kandydata 
na nowego burmistrza. W związku 
z tym Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent Warszawy, powołała Mi-
chała Wąsowicza na burmistrza. 

Przed miesiącem Rada Dzielni-
cy Włochy odwołała burmistrza, 
uzasadniając decyzję m.in. bra-
kiem poparcia PiS dla Michała 
Wąsowicza, który w grudniu 2017 
r. został z tej partii wyrzucony. 

– Wnioskowaliśmy o odwoła-
niu burmistrza, ponieważ jest ku 
temu kilka merytorycznych prze-
słanek. Stanowisko burmistrza 
jest niewątpliwie stanowiskiem 
politycznym. Pan burmistrz 
utracił rekomendację klubu Pra-

wa i Sprawiedliwości i to już samo 
w sobie jest wystarczającym powo-
dem do poddania takiego wnio-
sku pod głosowanie. Oczywiście 
to radni zdecydują, czy podzielą 
wolę naszego klubu, ale oprócz tej 
jest jeszcze szereg innych kwestii. 
Mamy duże zastrzeżenia do pra-
cy burmistrza jako szefa całego 
Zarządu. Największy problem, 
z jakim boryka się nasza dziel-
nica, to kwestia inwestycji, które 
leżą. Jest także kilka spraw, które 
bada obecnie prokuratura. Mówię 
tutaj o przekazaniu kilku nieru-
chomości w naszej dzielnicy. To 
są działania kładące się cieniem na 
zajmowanym stanowisku. Należy 
je wyjaśnić i nikt nie przesądza 
tych spraw. My, jako klub PiS, zło-
żyliśmy taki wniosek i oczekujemy 
od naszego klubu i koalicjanta jego 
przegłosowania – zakomunikował 
Radosław Sosnowski, przewodni-
czący Klubu Radnych PiS. 

Jedenastu radnych odwołało 
włodarza Włoch, a wraz z nim 
jego zastępców, Jerzego Kowali-
szyna (Porozumienie dla Włoch) 
i Chrystiana Młynarka (PiS). 
Rada miała trzydzieści dni na 
powołanie nowego burmistrza, 
ale tego nie zrobiła. W związku 
z tym zgodnie z prawem komisa-
rza wyznaczyć musiał Prezydent 
Warszawy. Hanna Gronkiewicz-
-Waltz nieoczekiwanie wskazała 
na… Michała Wąsowicza, który 
został nowym-starym burmi-
strzem. Skład Zarządu Dzielnicy 
uzupełnili dotychczasowy wice-
burmistrz – Jerzy Kowaliszyn oraz 
Mariusz Wajszczak, były naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska na 
Białołęce. 

Powołanie takiego Zarządu 
Dzielnicy oznacza, że po raz 
pierwszy od ponad dekady wśród 
włodarzy Włoch nie ma przedsta-
wiciela Prawa i Sprawiedliwości. 

dynki zabytkowe, jeśli właściciel 
przeznaczy ulgę na remont.

Widzę potrzebę promowania 
wychowania przez sport. 

Mam szereg pomysłów, jak do 
tego młodzież zachęcić i jak im to 
umożliwić.

Trzeba unowocześnić szpitale, 
by zmniejszyć kolejki i koszty. 

Trzeba obniżyć podatki od nie-
ruchomości z dużą ilością zieleni, 
zależnie od jej skali.

Mam też prosty i uczciwy po-
mysł na dekret warszawski.  

Innowacyjnych i mało kosztow-
nych pomysłów mam dużo w wielu 
dziedzinach, ale potrzebowałbym 
całej gazety, by je opisać.

Można zrobić dużo i oszczęd-
nie, jeśli się stosuje zasadę, że jedni 
nie mogą żyć kosztem drugich.

Uważam, że samorząd powi-
nien ograniczyć swoją działalność 
gospodarczą i część inwestycji na 
rzecz zamawiania usług quasi ko-
munalnych. 
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W hołdzie wolności
ANNA TOMASIK

Po latach niewoli, w 1918 roku 
Rzeczpospolita znowu pojawiła 
się na mapie Europy. W czerwcu 
1989 roku odbyły się przełomowe 
wybory do Sejmu, zaś samorządo-
wa reforma w 1990 roku otworzy-
ła nowe możliwości zarządzania 
miastami i gminami. Dzisiaj ży-
jemy w wolnej Polsce i w zjedno-
czonej Europie.

Obchody 100-lecia niepodległo-
ści i rocznicy pierwszych wolnych 
wyborów samorządowych w Polsce 
stały się pretekstem do uroczystej 
sesji Rady Dzielnicy Śródmieście. 
15 maja w Warszawskim Domu 
Technika NOT przy ulicy Czackie-
go tłumnie zjawili się mieszkańcy 
stolicy, władze dzielnicy Mokotów 
i Śródmieście, radni. Uroczystą 
sesje swoją obecnością zaszczycili 
prof. dr hab. Andrzej Piasecki i Ra-
fał Trzaskowski, poseł na sejm VIII 
kadencji i wiceprzewodniczący Eu-
ropejskiej Partii Ludowej, ubiegają-
cy się o fotel prezydenta Warszawy. 

– Chciałbym podziękować 
wszystkim państwu i miesz-
kańcom Warszawy, którzy zna-
leźli czas, by świętować dzisiaj 
z nami – powitał przybyłych na 
uroczystą sesję Marcin Rolnik, 
przewodniczący Rady Dzielnicy 
Śródmieście, otwierając sesję. – 
Dzisiaj świętujemy wolność Polski 
odzyskaną przed ponad stu laty. 
Dzięki przemianom politycznym 
zainicjowanym przez ruch „So-

lidarności” z Lechem Wałęsą na 
czele dokończyliśmy jako naród 
dzieła naszych przodków. 28 lat 
temu odbudowujące się po okresie 
komunizmu polskie władze przy-
wróciły autonomię i niezależną 
swobodę działania społecznoś-
ciom lokalnym. Tchnęły nowe ży-
cie w małe ojczyzny. W ciągu tych 
lat poszerzamy i rozwijamy naszą 
wolność. Powołujemy rady osiedli, 
rady seniorów, rady młodzieżowe 
– przypomniał. Podkreślił też, 
władze Warszawy muszą pozostać 
otwarte na obywateli i wsłuchiwać 
się w ich głos.

– To ogromny zaszczyt, a przede 
wszystkim ogromna radość móc 
tu być dziś z państwem i święto-
wać te piękne rocznice, jak odzy-
skanie niepodległości przez nasz 
kraj. Warta też wspominania jest 
rocznica wolnych wyborów samo-
rządowych, które szczególnie nam, 
samorządowcom, są szczególnie 
bliskie, bo to przejaw tej wolności 
odzyskanej i realizowanej codzien-
nie w praktyce. Jakże musiała być 
wielka euforia naszych przodków 
przed stu laty, kiedy wreszcie po 
długiej nocy niewoli nadeszła 
wreszcie tak długo wyczekiwana 

wolność, ta wywalczona wolność. 
Odkąd utraciliśmy wolność, nie-
podległość, ten samodzielny byt 
państwowy, nie ustawaliśmy w sta-
raniach, by je przywrócić. Możemy 
wymieniać kolejne etapy tych sta-
rań, przypominać i mówić o insu-
rekcji kościuszkowskiej, wielkiej 
kampanii napoleońskiej, powstaniu 
listopadowym i styczniowym, ale 
i o mniej znanych wydarzeniach 
z początku XX wieku. Nie czeka-
liśmy aż tę wolność nam ktoś inny 
przyniesie. Przelewali nasi przod-
kowie krew, bo wierzyli w pewną 
piękną ideę. A my tej pięknej idei 
jesteśmy beneficjentami – powie-
dział Krzysztof Czubaszek, bur-
mistrz dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy. 

– Obchodzimy w tym roku 
setną rocznicę odzyskania nie-

podległości, ale również rocz-
nicę pierwszych wyborów sa-
morządowych. Pamiętam, że 
zacząłem aktywność polityczną 
poprzez uczestnictwo w pierw-
szych w części wolnych wyborach 
w 1989 roku. Też w Śródmieściu. 
Działało tutaj biuro „Solidarno-
ści”, gdzie część moich kolegów 
licealistów i ja pomagaliśmy 
w organizacji tychże wyborów 
– powiedział poseł Rafał Trza-
skowski. - Potem pracowałem 
w wielu instytucjach analitycz-
nych. I zadawaliśmy sobie zawsze 
pytanie, również UE w parla-
mencie europejskim: jakim cu-
dem Polsce udało się odnieść tak 
niebywały sukces przez te prawie 
już trzydzieści lat transformacji? 
Dlaczego nam się udało bardziej 
niż innym państwom, które były 
bogate, kiedy wychodziły z ko-
munizmu? I odpowiedź była za-
wsze ta sama: samorząd. Ta mą-
drość, żeby oddać decyzje jak 
najbliżej obywateli, w także do-
tyczące funduszy europejskich. 
I to była ta niesłychanie istotna 
decyzja, która pomogła budować 
sukces Polski. Wszystkie analizy 
na to wskazują, że czym silniej-
szy i mocniejszy samorząd, czym 
decyzje podejmowane są bliżej 
obywateli, tym większy sukces 
takie państwo odniesie.

Na sali obecna była także Zo-
fia Gordon, ps.„Iskra”, porucznik 
AK (na zdjęciu), działająca w Bata-
lionie „Ruczaj”, Sanitariacie Okrę-
gu Warszawskiego Armii Krajowej 
„Bakcyl”, o której imieninach nie 
zapomniał burmistrz Śródmieścia, 
składając z mównicy solenizantce 

życzenia oraz wręczając ogromny 
bukiet kwiatów.

– Walczyliśmy mając piętnaście 
lat. Walczyliśmy o wolną Polskę 
i o honor Polaków. Tych Polaków, 
którzy zostali rozstrzelani  i po 
których została tylko tablica. Za-
wsze gdziekolwiek jestem to proszę 
młodzież i ludzi zatrzymajcie się 
na sekundę przed ta tablicą. Nie 
ma grobu, nie ma nazwisk. Jest tyl-
ko tablica. I właśnie o ten honor 
tych Polaków walczyliśmy. Dumna 
jestem, że jestem Polką. Dumna 
jestem, że jestem żołnierzem AK, 
i że walczyłam w powstaniu war-
szawskim. Wszystkich serdecznie 
pozdrawiam i życzę z całego serca 
zdrowia, bo to jest najważniejsze 
– powiedziała solenizantka, za co 
nagrodzono ją owacyjnie brawami.

Na zakończenie uroczystej sesji 
prof. dr hab. Andrzej Piasecki 
wygłosił referat „Polski samo-
rząd terytorialny na przełomie 
lat 1918-2018”.

Wieczór zwieńczył koncert 
„W hołdzie wolności”, który 
wypełniły znane i popularne do 
dzisiaj piosenki patriotyczne i wol-
nościowe, towarzyszące Polakom 
w walce o wolność i niepodległość. 
Nula Stankiewicz i Agnieszka 
Wilczyńska, dwie młode urocze 
wokalistki, przypomniały je w no-
wych, tym razem jazzowych aran-
żacjach Andrzeja Jagodzińskiego. 
Artystkom na scenie towarzyszyli:  
Janusz Strobel (gitara), Robert Ma-
jewski (trąbka), Adam Cegielski 
(kontrabas), Czesław „Mały” Bart-
kowski (perkusja) i wspomniany 
Andrzej Jagodziński (fortepian, 
akordeon). 

Wymieńmy piec, ograniczmy 
ruch samochodów
Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. 
Wojciechem Hanke, konsultan-
tem krajowym w dziedzinie zdro-
wia środowiskowego, zastępcą 
dyrektora ds. naukowych i kie-
rownikiem Zakładu Epidemio-
logii Środowiskowej w Instytucie 
Medycyny Pracy w Łodzi

- Czy jakość powietrza wpływa 
na rozwój płodu? 

- Owszem. Na świecie prowadzi 
się wiele badań w tym kierunku, 
m.in. w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Wielkiej Brytanii (Lon-
dyn, 2017, próba obejmująca ty-
siące kobiet). Wynika z nich, że 
kobiety w ciąży, eksponowane na 
zanieczyszczenia powietrza, mogą 
rodzić dzieci w terminie, czyli 
donoszone, ale o niższej masie 
urodzeniowej, a więc mniej roz-
winięte. Nazywamy to wewnątrz-
macicznym ograniczeniem wzra-
stania płodu. 

- Jakie ma to znaczenie dla 
przyszłości tych dzieci?

- Konsekwencje mogą być róż-
ne i odległe w czasie. Dzieci te do-
syć szybko nadrabiają zaległości, 
uzyskując prawidłową masę cia-
ła, ale są obciążone schorzeniami 

przewlekłymi, m.in. chorobami 
układu krążenia, nadwagą i oty-
łością. (Jest to paradoks, bo prze-
cież dziecko rodzi się z niedobo-
rem masy ciała). Ostatnie badania 
wskazują również na zagrożenie 
cukrzycą.

- Co z rozwojem behawioral-
nym?

- Zaburzenie tego rozwoju nale-
ży do poważnych, długofalowych 
konsekwencji. W szkole dzieci 
te mogą mieć problemy z nauką 
i prawdopodobnie nie osiągają 
pełni swoich możliwości. Zespół 
prof. Wiesława Jędrychowskiego 
w Krakowie sprawdzał zdolno-
ści poznawcze 5-latków, których 
matki w ciąży były narażone na 
wielocykliczne węglowodory aro-
matyczne (WWA), obecne w za-
nieczyszczonym powietrzu. Oka-
zało sie, że miały gorsze parametry 
poznawcze. 

W innych badaniach sprawdza-
no pamięć dzieci mieszkających 
na obszarach zróżnicowanych pod 
względem natężenia ruchu samo-
chodowego. Wykazano, że tam, 
gdzie jest on mniejszy, pamięć 
dzieci jest lepiej wykształcona. 

- Czy istnieją dowody na to, 
że walka ze smogiem przynosi 
efekty?

- Mamy na to wiele dowodów. 
Przykładem pozytywnej interwen-
cji, o udowodnionych skutkach 
zdrowotnych, może być austria-
ckie miasto Linz, gdzie w efekcie 
ograniczenia ruchu samochodo-
wego doszło do poprawy para-
metrów spirometrycznych jego 
mieszkańców. 

- Czy w Polsce też uda się coś 
zmienić?

- Widzę światło w tunelu. Waż-
ne jest, żeby nie szukać półśrod-
ków i nie działać tylko przyczyno-
wo. Każdy z nas może coś zrobić 
w tej sprawie: np. wymienić stary 
piec na nowy, a do pracy nie za-
wsze jeździć samochodem.

Wywiad przygotowany przez 
Stowarzyszenie „Dziennikarze dla 
Zdrowia” na warsztaty edukacyjne 
Medicinaria IX edycja „Zdrowie 
człowieka a zanieczyszczenie po-
wietrza”, kwiecień 2018.

Tytuł i skróty pochodzą od re-
dakcji „Południe.

FOT. UD ŚRÓDMIEŚCIE
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Aktualna lista projektów do-
puszczonych do głosowania 
w V edycji budżetu partycypacyj-
nego w Dzielnicy Ursus obejmuje 
51 projektów, w tym 25 w obszarze 
Ursus Północny i 26 w obszarze 
Ursus Południowy. Zwycięskie 
projekty zostaną wybrane przez 
mieszkańców w ogólnodostęp-
nym głosowaniu – elektronicznie 
lub w formie papierowej – w dniach 
15–30 czerwca br.

W obecnej edycji mieszkańcy 
zgłosili 69 projektów. Dwa nie prze-
szły weryfikacji ogólnej z powodu 
nieusunięcia w terminie braków 
formalnych, a sześć zostało wyco-
fanych przez autorów. W wyniku 
weryfikacji szczegółowej spośród 61 
projektów negatywnie zweryfikowa-
no 10. Nie jest to jeszcze ostateczna 
liczba pomysłów, na które będzie 
można głosować w dniach od 15 do 
30 czerwca. Trwa procedura odwo-
ławcza. Autorzy dwóch projektów 
złożyli wnioski o ponowną weryfi-
kację, które zostaną zaopiniowane 
przez dzielnicowy zespół ds. bp2019 
z udziałem przedstawiciela Zarządu 

Budowa EKOparku rozpoczęta
Ursus nasza miłość

Rozpoczęła się budowa pierwsze-
go parku ekologicznego w War-
szawie. Uroczyste wbicie łopaty 
nastąpiło 11 maja 2018 r. Podczas 
inauguracji prac przedstawiciele 
władz miasta i dzielnicy zasadzili 
dąb - symbol rozpoczęcia inwe-
stycji. Rezultaty działań miesz-
kańcy zobaczą jeszcze w tym 
roku.

Na przestrzeni ponad 5 ha te-
renów pofabrycznych Ursusa, 
wzdłuż ulicy Gierdziejewskiego 
powstanie EKOpark. Ekologicz-
ne ścieżki edukacyjne z punktami 
informacyjnymi o występującej 
florze i faunie, panele solarne za-
silające w energię, plac zabaw dla 
dzieci z surowców naturalnych, 
niecki retencyjne zbierające wodę 
opadową - to główne elementy, 
które mają stworzyć jego ekolo-
giczny charakter.

– To jest obszar mocno zurbani-
zowany i dotychczas jednoznacz-
nie kojarzący się z przemysłem. 
Między innymi z myślą o tych 
warszawiakach, którzy tu już 
mieszkają albo wkrótce zamiesz-
kają powstaje EKOpark. Co waż-
ne, będzie to miejsce wypoczynku, 
ale także rekreacji – powiedział 

Michał Olszewski, wiceprezydent 
Warszawy obecny na uroczystości 
rozpoczęcia inwestycji.

–  Projekt parku dostosowa-
liśmy do oczekiwań, które zgła-
szali nam mieszkańcy. Dlatego 
powstaną w nim nie tylko plac 
zabaw i polana piknikowa, ale 
też wybieg dla psów i urządzenia 
do street workoutu. Wszystko 

przy jak najmniejszej ingerencji 
w istniejącą zieleń – powiedziała 
Urszula Kierzkowska, burmistrz 
Dzielnicy Ursus. Natomiast Wie-
sław Krzemień, zastępca burmi-
strza Dzielnicy Ursus, zaznaczył, 
że „nowatorski EKOpark to autor-
ski pomysł pracowników Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Urzędu 
Dzielnicy.

Nowe boisko 

Znamy listę projektów budżetu partycypacyjnego 2019 

Kazimierz Sternik, zastępca 
burmistrza Dzielnicy Ursus pod-
kreślił znaczenie dofinansowania 
budowy EKOparku ze środków 
unijnych i podziękował obecnej 
na uroczystości Urszuli Świerżew-
skiej-Chrzan, zastępcy dyrekto-
ra  biura funduszy europejskich  
i  rozwoju gospodarczego oraz 
Zespołowi ds. funduszy unijnych 

Urzędu Dzielnicy Ursus za wkład 
w realizację zadania.

Wydarzenie zakończyło się 
miłym akcentem. Wiceprezydent 
Michał Olszewski otrzymał na 
pamiątkę od burmistrz Urszuli 
Kierzkowskiej szalik z barwami 
lokalnego klubu piłkarskiego KS 
Ursus. W uroczystości uczestni-
czyli radni Dzielnicy Ursus Ane-
ta Wachnicka oraz Robert Fali-
szewski, a także autorzy projektu 
i przedstawiciele firmy wykonawcy 
inwestycji – Sorted.

Inwestycja została podzielona 
na dwa etapy. Pierwszy, który 
zostanie zrealizowany do końca 
2018 r., obejmuje 3,3 hektarowy 
teren od ul. Czerwona Droga do 
ul. Stanisława Leszczyńskiego. 
Realizacja II etapu, obejmującego 
teren między ulicami Czerwona 
Droga i Warszawska,  planowana 
jest na 2019 r.  W tej części parku 
powstanie wybieg dla psów, pola-
na do grillowania oraz miejsce do 
ćwiczeń na drążkach, tzw. street 
workout. W planie uwzględniono 
niewielki parking dla gości.

Park powstanie na bazie istnie-
jącej roślinności. Posadzone będą 
nowe drzewa, byliny, rośliny przy-

wodne i gatunki łąkowe - w więk-
szych grupach. Niektóre w formie 
piętrowej, aby uchronić teren od 
zanieczyszczeń i hałasu. Do na-
wodnienia terenu wykorzystane 
zostaną wody opadowe, zbierane 
w nieckach retencyjnych. Teren 
oświetlą latarnie zasilane odna-
wialną energią wytwarzaną przez 
panele solarne. Obszar podzielony 
zostanie na różne sfery, od dzikich 
łąk aż po uporządkowane trawniki 
umożliwiające wypoczynek. Do 
dyspozycji mieszkańców oddane 
zostaną siłownia plenerowa, plac 
zabaw oraz stacjonarna toaleta.

Inwestycja jest współfinansowa-
na ze środków unijnych w ramach 
„Programu infrastruktura i środo-
wisko 2014-2020”. Wartość projektu 
wynosi ok. 9,93 mln zł, w tym wkład  
m.st. Warszawy to ok. 2,76 mln zł. 
Realizacja inwestycji spoczywa na 
Urzędzie Dzielnicy Ursus.

Na zdjęciu:
Sadzenie dębu jako symbol 

rozpoczęcia prac. Pracują od le-
wej: Urszula Kierzkowska, Michał 
Olszewski, Wiesław Krzemień. 
Odwrócony tyłem przytrzymuje 
drzewo Kazimierz Sternik. Fot. 
UD Ursus.

Dzielnicy. Ostateczne wyniki wery-
fikacji zostaną ogłoszone najpóźniej 
25 maja.

W Ursusie Północnym na liście 
25 projektów rywalizować będzie 
10 projektów z obszaru kultury, 
w tym projekt „Pokolorujmy Ur-
sus! Murale z portretem Niedź-
wiadka i historią fabryki ‘Ursus’ ”, 
przewidujący wykonanie kosztem 
122 tys. zł na budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 383 przy ul. Warszaw-
skiej 63 dwóch murali, związanych 
z nazwą rejonu „Ursus-Niedźwia-
dek”. Zbudowanie powierzchni 
wodnej do zabaw sportowych przy 
ul. Orląt Lwowskich 1, ma na celu 
projekt „Wodny plac zabaw” (koszt 
151 tys. zł). Natomiast w obszarze 
ochrony środowiska konkurować 
będzie 5 projektów inwestycyj-
nych, o łącznej wartości 600 tys., 
a mianowicie

- „Mikroklimat na Niedźwiad-
ku”, służący rewitalizacji ciągu 
spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby;

– „Siłownia plenerowa na terenie 
nieruchomości przy ul. Zaczarowa-
nej Dorożki”;

– „TYROLKA! Plac Zabaw dla 
Dorosłych – dodatkowe doposaże-
nie” przy ul. Rakuszanki;

– „Plac zabaw dla dzieci na te-
renie Placu Zabaw dla Dorosłych” 
przy ul. Rakuszanki;

– „Przyjazne place zabaw na 
Niedźwiadku”, mający na celu dopo-
sażenie placów zabaw w konstruk-
cje zadaszenia przeciwsłonecznego 
i elementy małej architektury.

Największy spośród projektów 
infrastrukturalnych w Ursusie 
Północnym przewiduje wymianę 
nawierzchni na boiskach do piłki 
nożnej i do piłki ręcznej przy Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Jana Pawła II w War-
szawie, kosztem 440 tys. zł. Cztery 
inne projekty służyć będą poprawie 
bezpieczeństwa i komfortu porusza-
nia się mieszkańców na przejściach 
dla pieszych:

– „Bezpieczne przejście przy 
osiedlu Czerwona Droga”, (odci-
nek na wysokości żłobka i szkoły 
podstawowej);

– „Doświetlone przejścia to 
bezpieczne przejścia na Orląt 
Lwowskich”(w trzech lokalizacjach);

– „Doświetlone przejścia to 
bezpieczne przejścia na skrzyżo-
waniu Keniga/Wojciechowskiego” 
(w trzech lokalizacjach);

– „Doświetlone przejścia to bez-
pieczne przejścia na Wojciechow-
skiego” (w trzech lokalizacjach).

W Ursusie Północnym miesz-
kańcy dokonają wyboru zwycię-
skich projektów z listy 26 propozycji, 
na której rekordowo liczną ofertę 
stanowi 14 projektów z dziedziny 
kultury. Są wśród nich:

– „Poranki Muzyczne dla dzieci 
w D.K. ‘Kolorowa’ ” (cykl 10 koncer-
tów muzycznych);

– „Bajkowe lato w Ośrod-
ku Kultury „Arsus” w dzielnicy 
Ursus”(jako wzbogacenie oferty 
„Lato w mieście” dla najmłodszych 
mieszkańców);

– „Free Graffiti / Ursus Street Art. 
Show” (warsztaty plastyczne: mur 
przy ul. Cierlickiej pod PKP Ursus);

– „Warsztaty robienia biżuterii 
w bibliotekach w dzielnicy Ursus”;

– „Warsztaty makijażu i wizażu 
dla kobiet w każdym wieku w biblio-
tekach w dzielnicy Ursus”;

– „Warsztaty szycia na maszynie 
dla początkujących w bibliotekach 
w dzielnicy Ursus”.

W gronie projektów infrastruk-
turalnych konkurować będą dwa 
konkurencyjne: „Wymiana na-
wierzchni oraz zagospodarowanie 
boiska przy SP 382 ul. Konińska 
2” (koszt 170 tys. zł) oraz projekt 
„Boiska dla Warszawy – Sławka 9” 
służący wymianie obecnie twardej 
i zużytej nawierzchni na miękką, 
elastyczną, prozdrowotną, sztucz-
ną trawę (koszt 378 tys. zł). Poprawę 
bezpieczeństwa i komfortu poru-
szania się mieszkańców mają na 
celu projekty: „Bezpieczne dojście 
na basen i Orlik przy OSiR Ursus 
ul. Sosnkowskiego” (koszt 145 tys. 
zł) i „Bezpieczna droga do szkoły 
na osiedlu Skorosze”, w rejonie ulic: 
Chełmońskiego, Skoroszewskiej, 
Prystora i Tomcia Palucha (koszt 
103 tys. zł). W tym roku ponownie 
zostanie poddany pod głosowanie 
projekt rewitalizacji terenu par-
kingu pomiędzy budynkami Sos-
nkowskiego 16 a placem 1905 roku 

Dzielnica Ursus zyskała nowy 
obiekt sportowy – boisko trawia-
ste na terenie OSiR Ursus. Inwe-
stycja została zrealizowana w ra-
mach budżetu partycypacyjnego. 
Koszt inwestycji wynosi ponad 
120 tys. zł.

Mecz otwarcia rozegrali ucz-
niowie klas IV i V Szkoły Podsta-
wowej nr  14. Pierwsze podanie 
piłki należało do  burmistrz Ur-
szuli Kierzkowskiej. W inauguracji 
udział wzięli m.in.: zastępcy bur-
mistrza Dzielnicy Ursus Wiesław 
Krzemień i Kazimierz Sternik, 
Sławomir Luliński, dyrektor OSiR 

Ursus oraz pomysłodawca projek-
tu KS Ursus Paweł Wysocki.

Wielofunkcyjne boisko o wy-
miarach 54 x 35 m pokryte na-
wierzchnią z trawy naturalnej 
wyposażone zostało w bramki 
stałe o wymiarach 5 x 2 m oraz 
piłkochwyty za bramkami o wyso-
kości 6 m i szerokości 30 m. Obiekt 
powstał w ramach zwycięskiego 
projektu III edycji bp2017: „Po-
większenie bazy sportowej, ogól-
nodostępnej, poprzez adaptację 
terenu nieużytku na terenie OSiR 
Ursus, ul. Sosnkowskiego 3”. 

(kosztem 94 tys. zł). Spektrum 
tematyczne dopuszczonych do 
głosowania projektów w Ursusie 
Południowym uzupełnia projekt 
„Zieleń na Walerego Sławka 3/5”, 
przewidujący zagospodarowanie 
zieleni na trawniku przylegającym 
do tej nieruchomości oraz zieleni 

na terenie podwórza w sąsied-
nim rejonie ul. Marcina Szancera 
(koszt 57 tys. zł).

Pełna informacja o projektach 
bp2019 dopuszczonych do głoso-
wania mieszkańców jest dostępna 
na stronie: https://www.app.twoj-
budzet.um.warszawa.pl/projekty



www.poludnie.com.plPOŁUDNIE - Głos warszawiaków6

ta” , w tym ostatni o przyjaznej 
lub nie, Warszawie.

To wszystko od 30 maja do 20 

Dzień Prawa
      na
Uczelni Łazarskiego

Przyjdź i skorzystaj z bezPłatnej
Pomocy Prawnej

26 maja 2018 r. (sobota)
godz. 9:30 - 14:00
ul. Świeradowska 43
Warszawa (10 minut pieszo od Metra Wilanowska)

Zaproszeni specjaliści 
na podstawie przyniesionej 
dokumentacji pomogą
znaleźć rozwiązanie,
postarają się wyjaśnić 
zawiłości prawne.

Serdecznie zapraszamy
mieszkańców  
Warszawy i okolic.

więcej informacji na www.absolwenci.lazarski.edu.pl

25 LAT Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego
26 maja w godzinach 9.30-14.00 
na  terenie Uczelni Łazarskiego 
przy ulicy Świeradowskiej 43 (10 
min. pieszo od stacji metra Wi-
lanowska) odbędzie się 7. edycja 
akcji Dzień Prawa na Uczelni Ła-
zarskiego. Celem przedsięwzięcia 
jest bezpłatna pomoc prawna dla 
osób będących w trudnej sytuacji 
finansowej. 

Wykładowcy, absolwenci Wy-
działu Prawa oraz przedstawicie-
le kancelarii współpracujących 
z Uczelnią pomogą zinterpretować 
dokumenty i rozwiązać prawne za-
wiłości. Specjaliści reprezentować 
będą różne dziedziny prawa m.in.: 
prawo pracy, spadkowe, rodzin-
ne, administracyjne, gospodarcze, 
karne, czy prawo ochrony konsu-
mentów.

Akcja ma również na celu uświa-
domić społeczeństwu jakie są pra-
wa i obowiązki wynikające z wy-
stępowania przed sądem zarówno 

w charakterze powoda, świadka 
jak i oskarżonego tj. zwolnienie 
z opłat sądowych czy możliwości 
skorzystania z adwokata z urzędu. 
Osoby zainteresowane będą mogły 
również dowiedzieć się jak przepro-
wadzić postępowanie upadłościowe 
i złożyć wniosek o ogłoszenie upad-
łości konsumenckiej.

- Inicjatywy takie jak „Dzień 
Prawa na Uczelni Łazarskiego” są 
bardzo ważnymi wydarzeniami 
w kalendarzu Uczelni. Jest to re-
alna pomoc osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji prawnej i fi-
nansowej, wynikająca z potrzeby 
pomocy innym. To również dobry 
sposób na integrację lokalnej spo-
łeczności i poznanie jej problemów 
— mówi Ewelina Milan, prawnik, 
wykładowca Uczelni Łazarskiego.

Wydarzenie za każdym razem 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców nie tylko 
Warszawy, ale również całego 

województwa. W poprzednich 
edycjach z tej formy pomocy sko-
rzystało ponad 1570 osób, którym 
porad udzieliło prawie 100 specja-
listów.

- Osoby, które chciałyby sko-
rzystać z bezpłatnej pomocy spe-
cjalistów proszone są o zabranie 
wszystkich niezbędnych dokumen-
tów potrzebnych do oceny sytuacji 
prawnej tj. umowy, akty notarial-
ne, czy wyroki sądu, aby prawnik 
lub radca prawny mógł rzetelnie 
zapoznać się ze sprawą i pomóc 
rozwiązać dany problem. – mówi 
Gracjan Krupski, wiceprezes Fun-
dacji Uczelni Łazarskiego.

Patronat Honorowy nad akcją 
objął: Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Burmistrz Dziel-
nicy Mokotów m. st. Warszawy. 

Partnerzy: Kancelaria Rad-
cy Prawnego Irena Kleniewska, 
Zespół Adwokatów, Doradców 
Restrukturyzacyjnych i Radców 

Prawnych „Prawnicy Pomagają”, 
Kancelaria Adwokacka Dawid 
Łącz, Kancelaria Prawna „Skar-
biec” R. Nogacki Sp.k., Nosarzew-
ski Kancelaria Radców Prawnych, 
Kancelaria Prawna Marta Bisiń-
ska, Kancelaria Prawna Magda-
lena Zawiślak & Partners in Law, 
M.RYCAK Kancelaria Prawa Pra-
cy I HR, Kawałko & Godlewski 
Kancelaria Adwokatów i Radców 
Prawnych S.C.,  Kancelaria Adwo-
kacka Katarzyna Stopińska, Kan-
celaria Prawna Krzysztof Kurzeja. 
Partnerzy Wspierający: Marlex Sp. 
z o.o., Bartexpo, Warszawska Kolej 
Dojazdowa, Koleje Mazowieckie.

Patroni Medialni: Radio Plus, 
Kurier Południowy, Tygodnik Po-
łudnie, Tygodnik „PASSA”, 

Więcej informacji znajdziecie 
Państwo w serwisie Klubu Ab-
solwenta Uczelni Łazarskiego - 
www.absolwenci.lazarski.edu.pl 

Wszyscy pamiętamy sprawę sprze-
daży lokali użytkowych, w której 
według kontroli stołecznego ratu-
sza urzędnicy na Ochocie, m.in. 
wiceburmistrz Krzysztof Kruk 
i cały ówczesny Zarząd Dzielnicy 
oraz naczelnik Wydziału Lokalo-
wego Henryk Musiński, „dokonali 
sprzedaży 11 lokali pozostających 
w zasobach lokalowych o zaniżo-
nych cenach oraz dopuścili do 
nieuprawnionego podnajmowa-
nia jednego z lokali przez najemcę, 
czym działali na szkodę interesu 
publicznego”. W wyniku tej kon-
troli oraz sesji Rady Dzielnicy 
zawiadomienia do Prokuratury 
skierowali Monika Mossakow-
ska–Biało oraz Prezydent m.st. 
Warszawy. 

Prokuratura przez ponad pół-
tora roku prowadziła postępowa-
nie przygotowawcze, w ramach, 
którego zabezpieczono obszerny 
materiał dowodowy, w tym doku-
menty z Urzędu Dzielnicy Ochota, 
Biura Polityki Lokalowej Urzędu 
m. st. Warszawy, ZGN-u Dzielnicy 
Ochota oraz GGKO. Przesłucha-
no wielu świadków. Dodatkowo 
został powołany biegły z zakresu 

wyceny nieruchomości, celem do-
konania ustalenia wartości wszyst-
kich określonych w zawiadomie-
niu nieruchomości. Ostatecznie 
po dogłębnej analizie zgroma-
dzonego materiału dowodowego 
prokuratura umorzyła śledztwo 
w prowadzonym postępowaniu 
przygotowawczym ze względu na 
brak znamion czynu zabronio-
nego. Miasto postanowiło złożyć 
zażalenie w tej sprawie, które pra-
womocnym postanowieniem sądu 
zostało odrzucone. Tyle o postano-
wieniu Prokuratora Prokuratury 
Okręgowej i postanowieniu Sądu 
Okręgowego. 

22 maja podczas sesji Rady 
Dzielnicy Ochota Krzysztof 
Kruk, zastępca burmistrza, miał 
w tej sprawie bardzo osobiste 
wystąpienie: - Niektórzy z Pań-
stwa Radnych wtedy nie chcieli 
słuchać moich i nie tylko moich 
argumentów, bo oto pojawiła się 
możliwość „przywalenia” mnie 
i moim współpracownikom. 
Nie chcieliście wniknąć w istotę 
sprawy, łatwiej i lepiej było poka-
zać obraz urażonej niewinności 
i krzyczeć „łapać złodzieja”. Nikt 

Nie było przeprosin

z Was, Szanowne Panie i Panowie, 
nie pomyślał o moich nieprzespa-
nych nocach, stresie i zmartwie-
niu. O tym, jak będzie się czuła 
moja rodzina, kiedy różne media 
będą dawać do zrozumienia, że 

może to nie jest jedynie przejaw 
braku profesjonalizmu. Może stoi 
za tym coś więcej… Przecież znam 
każdego z Was. Niejednokrotnie 
rozmawialiśmy, ustalaliśmy różne 
rozwiązania dla spraw mieszkań-
ców naszej dzielnicy. Nie odnosi-
łem wrażenia, że traktujecie mnie 
jak człowieka nieuczciwego. Stoję 
tu dzisiaj przed Wami i każdemu 
z Was mogę spojrzeć w oczy. Ale 
słowa pozostały. Tkwią one sil-
nie we mnie i mam nadzieję, że 
niektórzy z Was mają poczucie 
krzywdy, jaką tymi pomówieniami 
mnie wyrządziliście.

Burmistrz Kruk razem z wielo-
ma radnymi domagał się na sesji 
jakiejś formy przeprosin:

- Pan radny Andrzej Jegliński 
podczas tamtej sesji powiedział: „ 
Panie Burmistrzu, gdyby miał Pan 
odrobinę honoru, to zrezygno-
wałby Pan z funkcji Burmistrza”. 
Nawet Pan nie wie, ile razy o tym 
myślałem. Ale dość już żalów. 
Panie Radny, wtedy na szczęście 
nie zrezygnowałem, bo gdybym to 
wtedy zrobił, to dzisiaj nie móg-
łbym Panu powiedzieć, patrząc 
w oczy, czy potrafi Pan takie rady 

dawać tylko innym, czy może ta-
kie same kryteria stosuje Pan do 
siebie. Na rezygnację nie liczę, ale 
mam nadzieję, że Pańskie dumne 
słowa o posiadaniu honoru przy-
muszą Pana chociaż do publicz-
nych, najlepiej dzisiaj – przeprosin.

Andrzej Jegliński odpowia-
dając na wystąpienie burmistrza 
stwierdził, że bardzo się cieszy, 
że Krzysztof Kruk jest niewinny 
i udało mu się oczyścić. Jednak 
wielokrotnie podkreślał, że jego 
wypowiedź miała charakter po-
lityczny, nie czuje się winny i nie 
ma, za co przepraszać.

Radni chcieli również dowie-
dzieć się, kiedy zostanie przywró-
cony pomówiony Henryk Mu-
siński na stanowisko naczelnika 
Wydziału Lokalowego. Na pyta-
nie radnej Małgorzaty Rojek w tej 
sprawie pani burmistrz po prostu 
nie odpowiedziała. W związku 
z tym powtórzył je w formie inter-
pelacji radny Edward Markowski 
w końcowej fazie sesji.

- To nie pierwsza taka sytuacja. 
Do tej pory Ochota była odporna 
na wirusa toczącego nasz kraj. Bi-
twa o wszystko z przeciwnikiem, 

wszystkimi dostępnymi metoda-
mi z oszczerstwem włącznie to 
nie był styl w ochockim samo-
rządzie. W tej kadencji sam kilka 
razy doświadczyłem tego. Anonim 
na popularnym forum określił 
mnie złodziejem, przekręciarzem 
i faszystą. Jak ustaliłem poprzez 
działania prawne, że zrobiono to 
z komputera pana radnego Ga-
wrysia, to ten stwierdził, że to nie 
on, tylko ktoś inny. Środowiska 
tzw. aktywistów miejskich zwane 
Ochocianami chętnie korzystają 
z oszczerstw i pomówień, które nas 
i nasze rodziny dotykają i stawiają 
nasz dotychczasowy dorobek pod 
znakiem zapytania. Gorzej jak 
zostaną na tym przyłapane. Nie 
potrafią honorowo przeprosić – 
skomentował sprawę Grzegorz 
Wysocki, zastępca burmistrza.

Sprawa bardzo nieprzyjemna, 
rzutująca na wizerunek rady i ca-
łego samorządu. Szkoda, że nikt 
z tych, którzy byli inicjatorami 
całej nagonki, nie zdobył się na 
zwykłe słowa przeprosin. 

Anna Szumowska
  

Plany na przyszłość
Jaka będzie Warszawa za kilka 
lat  można będzie zobaczyć na 23. 
wystawie „Plany na przyszłość. 
Architektura Warszawy w pro-
jektach” organizowanej przez 
Centrum Łowicka. 

Ponad 80 propozycji z ponad 
50 głównie warszawskich pracow-
ni architektonicznych, to biurow-
ce, a wśród nich między innymi 
VARSO pracowni Foster + Part-
ners, zespół budynków biurowo-
-mieszkaniowo-usługowych na 
terenie dawnych Browarów War-
szawskich autorstwa pracowni 
JEMS, obiekty kultury, szpitalne, 
żłobki i przedszkola. Jak zwykle 

budynki mieszkalne, nie-
liczne plany zagospoda-
rowania, kolejne etapy 
II linii metra, renowacje 
starych kamienic, zwy-
cięskie prace konkursowe 
(Wydział Psychologii UW, 
Bulwary, ulice nowej Pra-
gi), plac Defilad – wyróż-
nienia). 

10 dyplomów na tema-
ty warszawskie pokaże 
Wydział Architektury 
PW, obok nich prace stu-
dentów Wyższej Szkoły Ekologii 
i Zarządzania. Poza tym makiety, 
filmy z cyklu „Wnętrze architek-

czerwca w pawilon SARP, Foksal 
2 codziennie w godz. 11-19 (30 
maja od godz. 15.00).

Na zdjęciu: Krzysztof Kruki Grzogorz Wysocki
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Urzeczeni nadwiślańskim Urzeczem
PRZEMYSŁAW MILLER
Fenomen i liczne tajemnice war-
szawskiego mikroregionu wraz 
z jego widoczną odrębnością 
kulturową odkryli wybitni pol-
scy etnografowie: Oskar Kolberg, 
Kornel Kozłowski i Stefania Ula-
nowska. Najwięcej imprez popula-
ryzujących kulturę, folklor i histo-
rię mikroregionu Urzecza odbywa 
się w okresie Zielonych Świąt.  

Urzecze położone jest w pół-
nocnej części Doliny Środkowej 
Wisły. Znajduje się w wojewódz-
twie mazowieckim, w nadwi-
ślańskich częściach powiatów 
otwockiego, garwolińskiego, pia-
seczyńskiego i samej Warszawy - 
w dzielnicach: Mokotów, Wilanów, 
Wawer i Praga Południe. W ob-
rębie stolicy znajduje się wciąż 
wiele dawnych przysiółków i wsi 
dawnego Urzecza, należą do nich: 
Siekierki Wielkie i Małe, Augu-
stówka, Nadwilanówka, Nadwi-
ślanka, Kępa Wilanowska i Nad-
wiślańska, Zawady, Bartyki, Kępa 
Zawadowska, Kępa Holenderska, 
Olędry Zawadzkie, Sucha i Trawa.

Mikroregion
Na ukształtowanie się odrębnej 

tożsamości kulturowej mikrore-
gionu miało wpływ niezwykle 
wiele różnego rodzaju czynników 
zewnętrznych począwszy od od-
mienności w sposobie ubioru, cha-
rakterystycznym budownictwie 
a skończywszy na gospodarce 
nadwiślańskiej i samej rzece, któ-
ra była dla mieszkańców swoistym 

„oknem na świat”. Najpewniej to 
właśnie Wisła i pewnego rodzaju 
izolacja geograficzna jej pradoli-
ny przyczyniły się do powstania 
swoistej regionalnej wspólnoty 
z wyraźnym poczuciem odręb-
ności względem ludzi zamieszku-
jących tereny w dalszej odległości 
od rzeki.

Specyfika życia na ww. tere-
nach, które należały do stricte 
obszarów zalewowych jak i sama 
wielokulturowość jego mieszkań-
ców sprawiły, że tutejsza kultura 
wyróżniała się szeregiem wielu od-
rębnych cech. Tutejsze domostwa 
posiadały chruściane płoty, groble, 
wały ochronne, poldery, nasadze-

nia wierzb i topoli oraz liczne bin-
dugi, do których prowadziły try-
twy tj. specjalnie pobudowane na 
mokradłach drogi. Krajobrazowi 
Urzecza dodawały uroku również 
liczne wiatraki.

Wpływ na ową odrębność mieli 
również oryle - nadwiślańscy flisa-
cy, rybacy, piaskarze oraz osadnicy 

olęderscy, którzy pojawili się na 
tym terenie na początku XVII w.

Osadnicy
Olęderscy z Holandii, Niemiec 

i Pomorza kolonizowali te tereny 
w myśl idei reformatorskich ru-
chów protestanckich jak również 
emigracją ze swoich starych kra-
jów w obawie przed prześladowa-
niami menonitów. Dodatkowo ze 
względu na panujące trudne tu 
warunki, częste powodzie i wy-
lewy Wisły tym bardziej chętnie 
osiedlano ich na tych obszarach ze 
względu na fakt, że byli oni świet-
nie obeznani z takimi kaprysami 
dzikiej przyrody. Uważano ich za 
niekwestionowanych w zagospo-
darowywaniu wszelkiego rodza-
ju nadwiślańskich nieużytków. 
Meliorowali i osuszali podmokłe 
tereny, budowali groble i rowy 
melioracyjne, sadzili wierzby oraz 
budowali funkcjonalne budynki, 
które były sytuowane na terpach 
- pagórkach. 

To właśnie osadnicy olęderscy 
skolonizowali całe nadwiślańskie 
Urzecze. Największy rozkwit ich 
osadnictwa przypadł na koniec 
XVIII i I poł. XIX w. Mieszkali 
po obydwu stronach rzeki, na: 
Saskiej Kępie, Kępie Gocławskiej, 
w Miedzeszynie, Skrzypkach, Fa-
lenicy, Błotach, Świdrach Małych 
i Wielkich, na Kępie Zielenieckiej, 
w Gassach, Ciszycy, Czernid-
łach, na Kępie Oborskiej, Kępie 
Okrzewskiej, Kępie Falenickiej, 

Kępie Latoszkowej, Kępie Zawa-
dowskiej, Kępie Wilanowskiej 
i Siekierkach.

Flisacy
W tym czasie Wisła była naj-

większą i najważniejszą arterią 
komunikacyjną, o wielkim po-
tencjale handlowym. Dlatego też 
znaczna część mieszkańców Urze-
cza parała się organizacją spławu 
rozmaitych towarów, w tym m.in. 
zboża i drewna z nieodległej Koł-
bielszczyzny, a nawet soli z Wie-
liczki. Trudniących się handlem 
Wiślanym flisaków zajmujących 
się handlem nazywano powszech-
nie na Urzeczu orylami. Posługi-
wali się oni nawet swoją odrębną 
gwarą, posiadali charakterystycz-
ne, funkcjonalne ubiory oraz mie-
li własną wewnętrzną strukturę 
organizacyjną, tak jak miało to 
miejsce w typowych cechach rze-
mieślników miejskich lub na wzór 
marynarki handlowej, gdzie obok 
szeregowych flisaków funkcjono-
wała grupa: retmanów, szyprów 
i sterników. Rzeką kursowały: 
baty, szkuty i berlinki. Na  bin-
dugach składowano drewno do 
składu, budowano tratwy.

O częstotliwości i sile kontak-
tów Urzeczan z flisakami wiśla-
nymi świadczą najlepiej tutejsze 
domostwa, które wznoszono 
z drewnianych bali transportowa-
nych Wisłą aż z południa Polski.

FOT. PRZEMYSŁAW MILLER
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które tam by się odbywało w sty-
lu starej Warszawy. Park Wiecha, 
Stefan Wiechecki i pierwszy po-
mysł na scenariusz aktorski. Tak 
narodził się pomysł o Turnieju 
Wypowiedzi Satyrycznej o laur 
Wiecha, który w tym roku ma 
już trzecią edycję. Ta impreza 
satyryczno-kabaretowa nam się 
powolutku na Targówku rozrasta 
i mamy coraz więcej wspania-
łych prezentacji. Żeby państwu 
pokazać, czym jest ten turniej 
zaprosiłem laureatkę jego II edy-
cji, zdobywczynię lauru Wiecha 
w kategorii „Śmieszna piosenka” 
– powiedział  Maciej Gąsiorek. 

Po chwili na scenie pojawiła się 
dama w średnim wieku, czyli Bea-
ta Łubczonek z Mokotowa wciela-
jąca się w postać „teściowej” oraz 
Marcin Milanowicz w roli zięcia 
i akompaniujący jej na gitarze. 
Razem tworzą zespół „Teściowa 
Śpiewa”. Teksty piosenek, które 
składają się na autorski repertu-
ar zespołu są „pióra” pani Beaty, 
która – jak podkreślił Maciej Gą-
siorek – tworzy historię współczes-
nej Warszawy, używając gwary 
warszawskiej, w której kiedyś się 
zakochała. „Tango veturilo”, czyli 

piosenka nawiązująca do wpisania 
w nowe zasady korzystania z war-
szawskich rowerów miejskich Ve-
turilo zakazu korzystania z nich 
przez osoby o wadze powyżej 120 
kg, w wykonaniu „teściowej” po-
rwało publiczność do wspólnej 
zabawy. Były brawa i okrzyki za-
chwytu, a niestrudzony w pomy-
słach Boguś Żmijewski tym razem 
udawał bębniarza, wystukując 
rytm na swoich kolanach.

Franciszek Maśluszczak wy-
znał, że Galeria Sztuki dla doro-
słych i dla dzieci na Ursynowie to 
jedno z piękniejszych jego zda-
niem miejsc w Warszawie, w któ-
rym kwitnie sztuka i gdzie cały 
czas jest ferment artystyczny. Po 
czym z nieskrywaną dumą wręczył 
Nagrodę Fredo Ojdzie „za promo-
cję współczesnej sztuki”.  

– Szanowni Państwo! Sztu-
ka ma swoją moc sprawczą, siłę 
przekazu, możliwości prowadze-
nia dyskursu. Sztuka bezustannie 
definiuje swój sens i nadzwyczajną 
wartość ku oburzeniu krytyków 
i niektórych artystów. Sztuka jest 
faktem. Twórczość jest procesem. 

walczyłem w sądzie o sprawied-
liwość z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, bo zostałem oskarżony 
o przepisywanie zbyt kosztownych 
leków obrońcom Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jedyna 
gazeta „Południe” towarzyszyła mi 
od pierwszego dnia tej walki aż do 
zwycięstwa. Pani Anna Tomasik, 
która jest tutaj na sali, pięknie to 
opisywała w swoich artykułach 
na łamach właśnie „Południa”. 
Bardzo dziękuje Kapitule za tę 
nagrodę.

Z rąk Piotra Miksa nagrodę 
za „inicjatywy na rzecz powstań-
ców warszawskich” odebrał Ra-
fał Szczepański, znany ze swojej 
działalności społecznej dla mia-
sta Warszawy, prezes Fundacji 
Pamięci o Bohaterach Powstania 
Warszawskiego. To właśnie on 
ze swoich prywatnych pieniędzy 
na niemieckim e-bayu kupił za 
kilka tysięcy euro nieznany pol-
skim historykom unikalny zbiór 
niemieckich dokumentów zatytu-
łowanych „Raport o Warszawie”, 
z którego wynika, jak Niemcy 
planowali metodycznie zniszczyć 
Warszawę i symbole polskości ta-
kie, jak Zamek Królewski. 

– To jest Nagroda, która mnie 
wzrusza. Bo to jest nagroda war-
szawska. Powstanie warszawskie, 
o którym dziś mówimy i te inicja-
tywy, które mnie interesują właś-
nie są ściśle związane z Warszawą. 
Dziesięć lat temu zorganizowali-
śmy pierwszą dużą akcję społecz-
ną „Stop Janosikowemu”. Zebra-
liśmy 157 tysięcy podpisów pod 
projektem obywatelskiej ustawy 
dotyczącej podatku janosikowe-
go, który jest absurdalny, krzywdzi 
Warszawę, który zabrał Warszawie 
10 miliardów złotych przez kilka-
naście lat. Udało nam się obronić  
w części janosikowe dla Mazow-
sza. Tematem najbliższym mojemu 
sercu jest sprawa powstania war-
szawskiego. Wszyscy, jeżeli jeste-
śmy warszawiakami, to w pewnym 
sensie obciążeni jesteśmy historią 
i spuścizną powstania. To są nasze 
rodziny, to jest miasto Warszawa, 
domy, zniszczenia, heroizm, etos. 
Powstanie Warszawskie to jest 
nasze DNA. Pracuję ze Związ-
kiem Powstańców Warszawskich. 
Wspomagam ich i nie chodzi tu 
tylko o pomoc finansową, ale o to, 
żeby z tymi ludźmi być. Bo mam 

ciąg dalszy ze strony 1
Kiedy byliśmy pokoleniem lat 

60-tych i tworzyliśmy piosenki, 
nie wiedzieliśmy, że one przetrwają 
dłużej niż kilka miesięcy. A niektó-
re z nich mają już ponad 60 lat! Był 
w nas wtedy jakiś entuzjazm ol-
brzymi. Nie robiliśmy niczego dla 
pieniędzy. Nie było nawet takiego 
pytania „za ile?”. Robiliśmy to, co 
lubiliśmy, bo to była nasza pasja. I to 
jest najsilniejszy motyw, który napę-
dza. Bardzo dziękuję za tę nagrodę .

– Nagrody mają to do siebie, 
że niektóre nobilitują laureatów, 
ale i są takie, których laureaci 
nobilitują te nagrody. Sam jestem 
laureatem Nagrody Południa i je-
stem z niej bardzo dumny. Myślę, 
że laureat, któremu przyszło mi 
dzisiaj wręczać tę nagrodę jest do 
mnie trochę podobny – żartował 
Marek Szymański po czym na-
grodę za „dzielność i niezłomność 
w walce o dobro pacjentów” wrę-
czył dr. Stanisławowi Rubkiewi-
czowi.  

– Proszę Państwa, całe swoje 
życie poświęciłem walce o do-
bro pacjenta. Po studiach zosta-
łem wrzucony na głęboką wodę 
i od razu w Instytucie Kardiolo-

gii w Aninie wprowadzono mnie 
do grupy prof. Zbigniewa Religi, 
gdzie jako młody lekarz zajmowa-
łem się pacjentami. Przygotowy-
wałem ich do transplantacji serca, 
a później opiekowałem się nimi, 
jak wracali z Zabrza – powiedział 
dr Stanisław Rubkiewicz. - Trzy 
lata później spotkałem grupę 
wspaniałych ludzi, którzy zakła-
dali fundację Armii Krajowej. 
Byli to łagiernicy. I właśnie oni, 
w 1988 roku, 30 lat temu wydali mi 
rozkaz, że mam ją prowadzić. Po-
znałem w życiu wielu wspaniałych, 
niezłomnych ludzi. Godzinę temu 
moją ostatnią pacjentką była blisko 
100-letnia nasza lekarka, pracują-
ca z nami do 1995 roku. Pięć lat 
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spędziła w obozie koncentracyj-
nym w Ravensbrück, gdzie każdy 
dzień wydawał się jej ostatni, ale 
przeżyła. Do tej pory jest osobą 
tak optymistyczną, że po wizycie 
w dniu dzisiejszym umówiliśmy 
się, że wróci ponownie do pracy! 
Mieliśmy przychodnie w Wilnie, 
na Białorusi i kilka w Polsce. W tej 
chwili mamy kilka tysięcy pacjen-

tów, a ich średnia wieku to prawie 
90 lat. Osobiście prowadzę pięciu 
100-latków. Tę Nagrodę przyjmuję 
w imieniu całego zespołu, bo są to 
wspaniali ludzie, a ja jestem tylko 
wierzchołkiem góry lodowej. Jest 
dziś wśród nas pan Roman Darow-
ski, wiceprezes fundacji, któremu 
również dziękuję. Marszałek Jó-
zef Piłsudski kiedyś powiedział, 
że jak ktoś wygra bitwę i spocznie 
na laurach to przegrywa. Jak ktoś 
przegra bitwę, a nie ugnie się, to 
jest to zwycięstwo. Myślę, że ga-
zeta „Południe”, która tych bitew 
trochę odbyła i walczy, nigdy nie 
spoczęła na laurach. I jest to gaze-
ta, która ujęła się za mną w trud-
nej sytuacji życiowej. Siedem lat 

często takie wrażenie, że powstań-
ców warszawskich traktuje się jak 
scenografię obchodów 1 sierpnia. 
Oni przychodzą na godzinę W, 
stoją wyprostowani. I tego1 sierp-
nia wszyscy chcą sobie z nimi 
zrobić zdjęcie, a potem przez cały 
rok nikt o nich nie pamięta. To 
są starsi ludzie, powyżej 90. roku 
życia, często samotni i pozbawieni 

wystarczających środków do życia. 
Bez pomocy i w samotności wal-
czą z dniem codziennym. Tak nie 
może być! To jest sytuacja niedo-
puszczalna, żeby nasi bohaterowie 
byli pozbawieni realnej pomocy. 
Nie chodzi o to, byśmy mówili, że 
ich kochamy i szanujemy, tylko, 

żebyśmy im pomagali. To są żoł-
nierze, a oni są godni i nie potrafią 
prosić o pomoc, nie są roszczenio-
wi – wyznał Rafał Szczepański.

– Żeby nie jego determinacja 
i upór to metra byśmy w War-
szawie nie mieli. No, może mie-
libyśmy pół pierwszej l inii 
– zdradził Andrzej Rogiński 
podczas wręczania przez Grażynę 
Dubrawską-Zgołę Nagrody „za 
metro” Jerzemu Majewskiemu, 
który do 16 stycznia 1991 był 
pełnomocnikiem rządu ds. budo-
wy metra w Warszawie, a od 1995 
roku członkiem Rady Naukowo-
-Konsultacyjnej przy zarządzie 
Warszawskiego Metra i członkiem 
Społecznego Komitetu Budowy 
Metra. 

W imieniu Kapituły Wiktor 
Czechowski wręczył nagrodę 
„za dbałość o humor warszaw-
ski, za Wiechowisko” Maciejowi 
Gąsiorkowi, aktorowi Teatru 
Rampa na Targówku, którego 
w 1994 roku z Gdyni ściągnął 
do stolicy sam mistrz Adam Ha-
nuszkiewicz, proponując mu rolę 
Ślaza w realizowanym przez siebie 
spektaklu „Lilla Weneda” i jedno-
cześnie etat w teatrze. 

– Bardzo serdecznie dziękuję za 
tą niezwykłą Nagrodę. Teatr Ram-
pa, w którym pracuję od dziesięciu 
lat, ma przed swoim frontem park 
Wiecha. Poproszono mnie o po-
prowadzenie imprezy cyklicznej 
w tym parku i jednocześnie bym 
pomyślał o rozwoju widowiska, 

Honorata Waszkiewicz

Jerzy Majewski

Beata Michalec

Rafał Szczepański
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Wiemy, jaki jest dzisiejszy obszar 
sztuki. Na pewno nie wiemy, jaki 
będzie. Zadecyduje o tym przy-
szłość, a więc twórczość. Sztuka 
mówi o tym, co istnieje, a twór-
czość o tym, co czynić. Twórczość 
jest wartością abstrakcyjną nasze-
go intelektu, pozwalającą na kon-
struowanie informacji przekazu 
lub odbioru. Twórczość przeciw-
stawia się stereotypom, wprowa-
dza do zbioru sztuki informację 
asymetryczną. Artysta tworząc 
materialny zapis, dzieło, wprowa-
dza własną informację do zbioru 
sztuki. Odbiorca czyta zapis in-
formacyjny poprzez własną osobo-

wość emocjonalną, intelektualną. 
Artysta codziennie udowadnia, że 
sztuka zbliża i czyni każdego z nas 
lepszym. Serdecznie dziękuję kapi-
tule za wyróżnienie mnie Nagrodą 
Południa – odczytał autorskie po-
dziękowania Fredo Ojda.

– Są takie fajne adresy eduka-
cji kulturalnej. W warszawskich 
łazienkach spotkałam kilka lat 
temu młodzież, która w amfi-
teatrze zaprezentowała musical 
„Grease” na bardzo wysokim 
poziomie, więc chciałam się do-
wiedzieć, skąd oni są i czemu mają 
taki wysoki poziom artystyczny. 
I opowiedzieli mi, że właśnie wró-
cili z Londynu, gdyż chcieli uczyć 
się u najlepszych, więc pojechali 
zobaczyć jak się tam gra. I zdobyli 
copyright, żeby zgodnie z prawem 
zagrać to w Warszawie, że trzeba 
się rozwijać, a nie stać w miejscu. 
I założyli teatr. Ćwiczą z młodzie-
żą w Młodzieżowym Domu Kul-
tury przy ulicy Łazienkowskiej 7. 
To jest miejsce niezwykłe i zespół 
niezwykły. Tam też są wyjątkowi 
artyści, niektórzy mają doktoraty. 
To energiczni społecznicy – w te-
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legraficznym skrócie działalność 
placówki kulturalnej przy ulicy 
Łazienkowskiej 7 nakreśliła Anna 
Michalak, wręczając jej dyrek-
torce, Honoracie Waszkiewicz 
Nagrodę „za edukację kulturalną 
i ekologiczną”.

 – Bardzo dziękuję. Zupełnie 
nie spodziewałam się takiego 
wyróżnienia, że znajdę się wśród 
tak wspaniałych ludzi, którzy tyle 
dla Warszawy zrobili. Pracując 
w Ośrodku Kultury Ochoty ujęła 
mnie szczególnie nagroda za dzia-
łania na rzecz dobra wspólnego. 
To dobro wspólne było dla mnie 
ważne, ale i też ważni byli lu-

dzie, którzy czasami może wbrew 
wszystkiemu i wszystkim potrafili 
znaleźć swój cel i działać. I tacy 
są właśnie młodzi ludzie, którzy 
działają w MDK-u: odważni, od-
powiedzialni, pracowici, sięgają 
po najlepsze. I nie będę skromna, 
jeśli powiem, że ten śródmiejski 
teatr muzyczny to fenomen na ska-
lę kraju. Oni zdobywają licencję, 
sami opracowują wnioski. Właśnie 
jadą do Londynu, który rekomen-
duje nas w Nowym Jorku. Ujmuje 
mnie w tych młodych ludziach to, 
że oni robią coś dla innych, pracu-
ją cały rok ciężko, by ten spektakl 
pokazać trzy razy, czasami nawet 
sześć razy, ale i też pamiętają o in-
nych, którzy potrzebują pomocy. 
W ubiegłym roku we wrześniu 
zagraliśmy spektakl „FootLo-
ose”, gdzie zbierane były cegiełki 
na wózek elektryczny dla naszej 
sąsiadki z Powiśla. I młodzież 
sama zdecydowała o tym, że ten 
spektakl będzie dla pani Eli. Dla 
mnie jest ważne, żeby wspomóc 
tych, którzy działają dla innych, bo 
chyba tylko to umiem robić – nie 
kryła wzruszenia dyrektor MDK 

im. Władysława Broniewskiego.
Z kolei Beata Michalec, pre-

zes Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy, odebrała z rąk Anny 
Rumińskiej Nagrodę „za rozwój 
Towarzystwa Przyjaciół Warsza-
wy”:  – Dziękuje bardzo Kapitule, 
gazecie, a przede wszystkim swo-
im koleżankom i kolegom z To-
warzystwa Przyjaciół Warszawy. 
W organizacji jest nas ponad tysiąc 
osób, ale wiemy, ile osób liczy mia-
sto, więc wszyscy jesteśmy przyja-
ciółmi Warszawy. Dla mnie oso-
biście TPW to wspaniała wielka 
organizacja społeczna, gdzie wszy-
scy jesteśmy społecznikami i gdzie 
możemy realizować swoje pasje 
związane z miastem, ale przede 
wszystkim kultywować tradycje 
i historię – wyznała z niezwykłą 
skromnością tegoroczna laureatka. 
W telegraficznym skrócie scharak-
teryzowała również najważniejsze 
przedsięwzięcia, które niebawem 
TPW będzie realizowało. Oczywi-
ście nie zabrakło też wątku o po-
wstańcach warszawskich.

 – Właśnie rusza wielki projekt 
„Warszawa- miasto artystów”, 
wielka uczta intelektualna dla nas 
wszystkich. Będą to spacery, wykła-
dy, opowieści o artystach, których 
już nie ma w Warszawie, ale któ-
rzy tu byli i zachowały się miejsca 
z nimi związane. Rusza również 
projekt „Warszawa, której nie ma”, 
dotyczący dziedzictwa kulturowe-
go. Będziemy poznawali historię 
Warszawy, a zwłaszcza postać 
profesora Jana Zachwatowicza. Od 

pięciu lat organizowany przez TPW 
jest wielki projekt varsavianistycz-
nej szkoły. W tym roku przyznamy 
120 certyfikatów warszawskim pla-
cówkom oświatowym za realizację 
edukacji varsavianistycznej. Edu-
kujemy młodzież tak, żeby szano-
wała to miasto, kochała je i opowia-
dała najwspanialsze historie z nim 
związane. Problem powstańców 
warszawskich jest też bardzo bli-
ski całemu TPW, bo zakładali je 
właśnie powstańcy warszawscy, 
żołnierze AK i ludność cywilna. 
Wśród nas był Kazimierz Leski, 
Kazimierz Jankowski „Agaton” 
i prof. Stanisław Lorentz. Na jesie-
ni 2017 roku złożyliśmy wniosek 
do Rady Warszawy o utworzenie 
dziennego domu pomocy wsparcia 
powstańcom warszawskim. I taki 
dom będzie w Warszawie przy 
ulicy Hrubieszowskiej. Robimy 
wszystko, co jest w naszej mocy, 
aby nie zapominać o powstańcach 
i ich wspierać – podkreśliła Beata 
Michalec.

Któż z nas, mieszkańców War-
szawy, nie kojarzy tytułu praso-
wego „Stolica”, który nie dość, 
że zajmował się tylko tematyką 
warszawską, to był pierwszym na 
świecie tygodnikiem poświęco-
nym jednemu miastu. 

– Wszyscy chyba wychowali-
śmy się z czasopismem „Stolica”. 
Pierwszy numer Warszawskiego 
Tygodnika Ilustrowanego „Stoli-
ca” ukazał się w 1946 roku. Krót-
ko w latach 50-tych ukazywał się 
jako dwutygodnik. Rewolucja 
1989/90 zmiotła to czasopismo. 
Obecnie ukazuje się pod nazwą 
Warszawski Magazyn Ilustro-
wany „Stolica” – przypomniał 
krótko historię czasopisma Jerzy 
Goździk, wręczając jednocześnie 
Ewie Kielak-Ciemniewskiej na-
grodę „za przywrócenie do życia 
magazynu „Stolica”.

– Dziękuję bardzo za tę Na-
grodę, za to wyróżnienie. Kiedy 
wysiłek i praca taka na co dzień 
zostaje doceniona, to jest to bardzo 
miłe. A to, że została doceniona 
jeszcze przez jakąś inną redakcję 
i fachowców, którzy zawsze są 
bardzo krytyczni, i profesjonal-
nie potrafią to wszystko ocenić, to 
jest to wyróżnienie tym bardziej 
cenne. I dziękuję, że znalazłam się 
tutaj w tym gronie wyróżnionych. 
Jestem redaktorem naczelnym 

i wydawcą „Stolicy”. Po szesnastu 
latach nieistnienia pisma przywra-
cała go cała grupa varsavianistów, 
którzy mnie do tego namówili 
i wprowadzili na tą kamienistą 
drogę. Odbieram tę Nagrodę rów-
nież w przeświadczeniu, że jest ona 
i dla nich. Bo to cała grupa znako-
mitych ludzi, którzy stwierdzili, że 
to pismo warszawskie musi zostać 
przywrócone, gdyż wśród miesz-
kańców Warszawy jest grupa czy-
telników, która oczekuje takiego 
pisma. Jeszcze raz bardzo dziękuję 
i polecam wszystkim miesięcz-
nik „Stolica” – powiedziała Ewa 
Kielak-Ciemniewska, redaktor  
naczelna i wydawca „Stolicy”. 

Laureaci weszli na scenę gdzie 
otrzymali Lustra Południa. 

– Otrzymujecie je po to, byście 
mogli spojrzeć  w to lustro w każ-
dym dniu swego życia bez obrzy-
dzenia moralnego – podkreślił 
z uśmiechem na twarzy Andrzej 
Rogiński. 

Ku uciesze zebranych również 
Marek Gaszyński zaprezentował 
wiersz o redaktorze naczelnym 
„Południa”, za co publiczność na-
grodziła go gromkimi brawami. 

W tym roku aż cztery osoby 
zostały wyróżnione Nagrodą Re-
daktora Naczelnego.

– Oni w tej kadencji, która te-
raz się kończy, budują domy kul-
tury. Dom Kultury „Kadr” już jest 
wybudowany i działa, co zresztą 
może poświadczyć jego dyrektor, 
Zbigniew Darda. Na Zielonym 
Ursynowie przy ulicy Kajakowej 
również już jest dom kultury. 
I kolejny dom kultury buduje się 
też na tzw. wysokim Ursynowie, 
gdzie burmistrz spogląda z okna 
ratusza na postępy prac zwią-
zanych z jego realizacją. Obaj 
co roku w imieniu samorządu 
dzielnicowego udzielają wspar-
cia umożliwiającego realizację 
uroczystości  przyznania Nagród 
Południa. Teraz też.  – stwierdził 
Andrzej Rogiński. 

Po chwili padły nazwiska: 
Rober t Kempa ,  burmist rz 
Dzielnicy Ursynów i Bogdan 
Olesiński, burmistrz Dzielnicy 
Mokotów. Obaj uhonorowani zo-
stali Nagrodę Redaktora Naczel-
nego „za mecenat nad kulturą”. 

– Praca w samorządzie ma taką 
specyfikę, że jak wszystko idzie 

dobrze, to nikt do nas nie zacho-
dzi bo i po co tracić czas?  Zwy-
kle przychodzą osoby, które mają 
jakieś wymagania. Nam czasami 
się ten obraz trochę zaburza, bo 
my uważamy, że to tak w ogóle 
świat wygląda i jak dochodzi do 
takiego momentu, jak dzisiaj, to 
cieszymy się bardziej jak dzieci. 
I ja w sobie taką radość dziecię-
cą mam, bo naprawdę rzadko się 
zdarza, żeby gdzieś nasza praca 
została dostrzeżona i w dodat-
ku jeszcze nagrodzona nagrodą 
redaktora naczelnego najstar-
szych lokalnych gazet. A cóż 
robi taka lokalna gazeta? Jest po 
prostu przekaźnikiem informa-
cji od mieszkańców. Te nagrodę 
traktujemy więc jak nagrodę od 
mieszkańców naszych dzielnic. 
Bardzo pięknie dziękujemy. Na 
pracę burmistrza pracuje bardzo 
wiele osób i ja tutaj w ich imieniu 
spijam cały ten splendor, ale też 
chciałbym w ich imieniu panu po-
dziękować – wyznał z rozbrajają-
ca szczerością Bogdan Olesiński, 
burmistrz Dzielnicy Mokotów. 

– Nie odniosę się bezpośrednio 
do słów Bogdana, bo ja nie wiem, 
jak to jest, ale mnie codziennie 
odwiedzają mieszkańcy, żeby mi 
podziękować jak to dobrze się 
dzieje na Ursynowie. Szanowni 
Państwo, cieszę się, że akurat 
jesteśmy na Mokotowie i cieszę 
się, że jako dzielnica, która po-
wstała formalnie z Mokotowa, 
mamy okazję też tak przyjaźnie 
rywalizować ze sobą. Była tutaj 
mowa, że jesteśmy w fantastycz-
nej bibliotece na Mokotowie, ale 
jest to druga najlepsza bibliote-
ka w Warszawie po… ursynow-
skiej oczywiście bibliotece! Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku 
będziemy mogli też wyprzedzić 
Mokotów, bo rzeczywiście te-
raz ważny jest ten dom kultury 
„Kadr” jeśli chodzi o inwestycje, 
no, ale jak powstanie nasz, 
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Fredo Ojda

Ewa Kielak-Ciemniewska

Maciej Gąsiorek

„Teściowa Śpiewa”

Robert Kempa, Bogdan Olesiński
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szym wykonawcą tego utworu, ale 
spopularyzował go w 1970 roku 
właśnie Jacek Lech).

Marta Kostur swoją charyzmą 
i unikalną barwą głosu urzekła 
nie tylko publiczność, ale i sa-
mego Marka Gaszyńskiego, któ-
ry pod jej adresem nie szczędził 
komplementów. W jej wykonaniu 
usłyszeliśmy: „Gdzie się podziały 
tamte prywatki” z rep. Wojciecha 
Gąssowskiego (muzyka Ryszard 
Poznakowski) i „Klęcząc przed 
tobą” z rep. Czesława Niemena & 
Akwarele (muzyka Czesław Nie-
men). 

Gwoli informacji: wszystkie te 
szlagiery utrwalone zostały przed 
laty na winylowych krążkach „Pol-
skich Nagrań”.

Miłą niespodziankę sprawił też 
wszystkim Janusz Szrom, pierw-
szy wokalista jazzowy w Polsce, 
który zaśpiewał „Sen o Południu” 
autorstwa Marka Gaszyńskiego, 
będący parafrazą słynnego prze-
boju Czesława Niemena „Sen 
o Warszawie”. Burza oklasków 
zdawała się nie mieć końca.

Ten niecodzienny koncert od-
kurzonych przebojów zakończył 
duet Łukasz Jemioła & Janusz 
Szrom, śpiewając „Sweet Home 
Chicago”, pierwszy  standard 
bluesowy nagrany w 1936 roku 
przez Roberta Johnsona. Co cie-
kawe, mimo niejednoznaczności 
oryginalnych tekstów Johnsona, 
właśnie ta piosenka stała się popu-
larnym hymnem miasta Chicago 
i doczekała interpretacji wielu ar-
tystów w różnych stylach. 

Aby tradycji stało się zadość 
nie zabrakło też lampki wina 
i słodkości dla podniebienia od 
zaprzyjaźnionej cukierni „Anto-
lak”, którymi tym razem mogli-
śmy delektować się w ogrodzie 
mokotowskiej biblioteki.

FOT. JAN KURZAWA

Nagrody Południa z historią powstańczą w tle
ANNA TOMASIK
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urzędu dzielnicy to wiadomo, kto 
będzie najlepszy! Bardzo serdecz-
nie dziękuję za tę nagrodę i jedno-
cześnie chcę powiedzieć, że prze-
glądając ostatni numer „Południa” 
tak dobrej jedynki dawno nie wi-
działem! – w nieco żartobliwym 
tonie przemówił Robert Kempa, 
burmistrz Dzielnicy Ursynów.

Na Mokotowie znajduje się 
ogólnonarodowa instytucja, która 
wpisała się w całe minione stule-
cie. Niezwykle istotna instytucja, 
gdyż spełnia ona misję publiczną. 
- Tam właśnie stała  się rzecz fan-
tastyczna!  Otóż w Polskim Radio, 
bo o nim mowa, powstało Studio 
Piosenki Teatru Polskiego Radia. 
Młodzi ludzie wręcz rewelacyjnie 
śpiewają tam polskie piosenki.

Dzięki tej wspaniałej inicjaty-
wie emitowany jest świetny pro-
gram misyjny. 

Nagrodę Redaktora Naczelnego 
„za drugą młodość piosenki w tea-
trze wyobraźni” otrzymali: Janusz 
Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego 
Radia i Janusz Gast, reżyser, sce-
narzysta inicjator Studio Piosenki 
Teatru Polskiego Radia. 

– To studio powstało dzięki 
temu, że pan dyrektor ochoczo 
przyjął ten projekt, który dzisiaj 
można powiedzieć, jest naszym 
wspólnym projektem. I pan dyrek-
tor również niesamowicie włączył 
się w to, co się dzieje. A dzieje się 
naprawdę wiele w Studiu Piosenki 

Teatru Polskiego Radia. Odbyły 
się do tej pory przez te dwa lata 24 
koncerty. Te koncerty pokazują, że 
odkurzamy polską piosenkę ar-
tystyczną. Specjalnie nie używam 
słowa „dobrą”, bo dobra piosenka 
to jest dla różnych odbiorców róż-
na. Odkurzamy naszym zdaniem 
najwspanialsze perły polskiej 
piosenki, znakomitych autorów 

tekstów i równie znakomitych 
kompozytorów. Część z nich już 
niestety odeszła, ale część żyje 
i nadal tworzy. Dzisiaj usłyszycie 
państwo tylko dwoje wykonaw-
ców: Martę Kostur, absolwentkę 
Uniwersytetu Artystycznego z Po-
znania i Łukasza Jemiołę z Lub-

lina, który jest nauczycielem, 
piosenkarzem, kompozytorem. 
Oni są przykładem tego, co my 
robimy w Studiu Piosenki Teatru 
Polskiego Radia. Zapraszamy do 
studia wspólnie z Januszem tych 
ludzi, którzy są rozsiani po ca-
łej Polsce, a naszym zdaniem są 
najlepsi. To właśnie Warszawa, 
jako pierwsza  i Polskie Radio, 

które ma nieocenione zasługi 
dla promowania polskiej pio-
senki powinno ich w pierwszej 
kolejności pokazywać, a niestety, 
przez ostatnie dwadzieścia kilka 
lat bywało różnie z tą piosenką 
nie tylko w mediach radiowych, 
ale i również tych telewizyj-

nych. I dlatego tym bardziej jest 
to bardzo cenne, że pozwolono 
nam pokazywać niezwykłych, 
wspania łych młodych ludzi 
obdarzonych wielkim talentem 
i do tej pory nieznanych szerszej 
publiczności. Oglądamy wielkie 
festiwale i wielkie imprezy orga-
nizowane przez miasta, dzielni-
ce, a tam rzadko się pojawiają te 
„perełki”. W nowej Polsce, w któ-
rej żyjemy przez te dwadzieścia 
parę lat, zapomniano, że mi-
strzowie kiedyś odejdą ze sceny 
estradowej, i że w ich miejsce po-
winni pojawiać się nowi przyszli 
mistrzowie. I tacy właśnie dzi-
siaj przed państwem obydwoje 
wystąpią z programem jednego 
z koncertu piosenek, który po-
święciliśmy obecnemu tutaj Mar-
kowi Gaszyńskiemu. Wszystkie 
nasze koncerty transmitowane 
są na żywo przez Jedynkę PR. 
I prawie wszystkie nasze kon-
certy prowadzi Paweł Sztompke, 
wybitny dziennikarz muzycz-
ny, który wie prawie wszystko 
o polskiej piosence artystycznej 

– zwrócił uwagę Janusz Gast. 
Przy okazji zdradził, że pierw-
szego koncertu Studia Piosenki 
Teatru Polskiego Radia słuchało 
ponad 150 tysięcy ludzi, a obec-
nie słucha ich blisko milion osób.

– Chciałbym bardzo pogratu-
lować i wyrazić słowa szacunku, 
podziwu dla wszystkich państwa, 
których miałem szczęście zoba-
czyć dzisiaj. Jesteście narodowym 
skarbem. To, co robicie jest bez-
cenne. Każdy z was w tym co robi 
jest naprawdę wspaniały.  Ale… 
Państwo wiedzą, że najważniej-
sze jest właśnie po słowie „ale”. 
A więc jestem odrobinę szczęś-
liwszy dzisiaj, bo wy zasłużyli-
ście na te nagrody ciężką i wie-
loletnią pracą, a ja niczym. Bo 
otrzymać nagrodę niezasłużoną 
to dopiero jest szczęście. Bardzo 
więc za nią dziękuję – żartował 
Janusz Kukuła, dyrektor Teatru 
Polskiego Radia. – Mamy dwa 
skarby: rozum i słowa. Z pierw-
szego korzystamy sami, a słowa-
mi możemy pomagać innym. Ja 
mam taki defekt, że mam tylko to 
drugie – wyznał po chwili z szel-
mowskim uśmiechem na ustach. 

W części artystycznej wystąpili 
Marta Kostur i Łukasz Jemioła, 
którzy przypomnieli tak dobrze 
znane polskie piosenki, plasujące 
się niegdyś na czołowych miej-
scach Krajowej Listy Przebojów. 
Teksty tych piosenek wyszły „spod 
pióra” Marka Gaszyńskiego. 

Łukasz Jemioła w towarzystwie 
starej jak świat gitary, takiej samej, 
jaką pochwalić się mógł przed laty 
zespół „Czerwone Gitary”, zapre-
zentował między innymi: „Przed 
pierwszym balem” (muzyka: Se-
weryn Krajewski) i „Jesień idzie 
przez park” (muzyka: Krzysztof 
Klenczon) z rep. Czerwonych 
Gitar oraz  „Nie mówię żegnaj” 
z rep. Jacka Lecha (muzyka Ma-
ciej Kossowski i on też był pierw-

Jarmark św. Dominika 
W niedzielę, 27 maja, przy klasz-
torze oo. dominikanów na Służe-
wie, odbędzie się dziewiętnasty 
Jarmark Dominikański – wyda-
rzenie kulturalno-familijne, które 
na stałe wpisało się w kalendarz 
imprez w Warszawie. W tym roku 
nie zabraknie również nawiązania 
do rocznicy 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Z tego 
powodu ojcowie i bracia dominika-
nie mają nadzieję gościć dziesiątki 
tysięcy sympatyków z całej Warsza-
wy. Na uczestników, jak co roku, 
czeka bogaty program rozrywkowy, 
przygotowany z myślą o dzieciach 
i dorosłych. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie zespół Raz, Dwa, Trzy.

Wielkie otwarcie już o 10.30, 
kiedy wszyscy ruszą równym 
krokiem zatańczyć poloneza,  
a chwilę później na scenę wkro-
czą bracia nowicjusze, których 
występ to tradycyjny już, wycze-
kiwany przez wszystkich element 
każdego Jarmarku św. Dominika. 
Niedzielne popołudnie umilą pre-
zentacje artystyczne przygotowa-

ne przez Służewski Dom Kultury.  
Z kolei każdego, kto zapragnie 
zgłębić dominikańskiego ducha, 
zapraszamy do przygotowanej, 
specjalnie na tę okazję, strefy. Nie 
zabraknie także uwielbianego 
przez wszystkich TED’a, tym ra-
zem w patriotycznej odsłonie. Aby 
jeszcze lepiej poczuć ducha naro-
dowego, razem z Garwolińskim 
Teatrem Muzycznym „Od Czapy” 
zaśpiewamy znane polskie pieśni 
patriotyczne, takie jak: „Piecho-
ta, ta szara piechota”, „Rozkwitały 
pąki białych róż” czy „O mój roz-
marynie”.

Wieczorem proponujemy emo-
cjonujący akcent rozrywkowy – 
finał fanterii, czyli uwielbianej już 
przez wszystkich loterii, w której 
każdy los zwycięża, a na wyjąt-
kowych szczęśliwców czekają 
nagrody główne, m.in. wycieczka 
zagraniczna. Natomiast na zakoń-
czenie, o godzinie 20.15, tłumy po-
rwie gwiazda wieczoru – zespół 
Raz, Dwa, Trzy! Podczas koncertu 
będziemy mogli posłuchać takich 

szlagierów, jak: „Trudno nie wie-
rzyć w nic”, „Zapyta Bóg” i wiele, 
wiele innych. Tradycją Jarmarku 
św. Dominika są również nietu-
zinkowi wystawcy, którzy w tym 
roku na ponad 100 stoiskach ofe-
rować będą różnorodne towary, 
od biżuterii, przez ceramikę, po 
artykuły spożywcze.

Z kolei dla najmłodszych przy-
gotowano morze atrakcji w stre-
fie dla dziecka z dmuchanymi 
zjeżdżalniami, kulami wodnymi 
i szczudlarzami. Oprócz tego na 
gości Jarmarku czekać będą: stre-
fa relaksu z leżakami, kawiarenki 
z domowymi wypiekami, anty-
kwariat dla moli książkowych 
i nie tylko, gra rodzinna w ogro-
dzie, wenta, fanteria i wiele innych 
atrakcji.

Jarmark odbędzie się na placu 
przy klasztorze oo. dominikanów 
przy Dominikańskiej 2 w War-
szawie i potrwa od 10.30 do około 
21.30. Organizację wydarzenia 
wspiera Miasto Stołeczne War-
szawa. Patronuje zaś „Południe”.

Janusz Gast, Janusz Kukuła

Janusz Szrom

Łukasz Jemioła, Marta Kostur
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OBWODNICA
24 maja o godz. 17.00 w Domu 
Technika NOT przy ul. Czackiego 
odbędzie się forum nt. stanu re-
alizacji Południowej Obwodnicy 
Warszawy. Temat przedstawi mgr 
inż. Iwona Wadecka – Kierownik 
Projektu z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Publicznych i Autostrad.

MUZYCZNY PIKNIK 
Wiedeńskie walce, pokazy bale-
towe, gry i zabawy oraz animacje 
dla dzieci – to tylko część atrakcji, 
z których będzie można skorzystać 
odwiedzając Muzyczny Piknik Ro-
dziny Straussów. Impreza odbędzie 
się w niedzielę, 27 maja, w godz. 
12.00-17.00 w Dolince Szwajcarskiej 
przy ul. Chopina. Posłuchamy Salo-
nowej Orkiestry Johanna Straussa. 
Dla spragnionych wiedeńska kawa 
i herbata. 

KURS ŻOŁNIERSKI
W niedzielę, 3 czerwca w godz. 
12.00-17.00 na boisku szkolnym 
przy ul. Emilii Plater 29/31 stanie 
obóz wojskowy. Podczas rodzinnego 
Pikniku Sąsiedzkiego będzie można 
zaciągnąć się do armii polskiej 1920 
roku, przejść kurs żołnierski, poznać 
ówczesne uzbrojenie, a na koniec 
otrzymać legitymację ochotnika 
z pamiątkową pieczątką. Dla dzieci 
wata cukrowa, dmuchany zamek. 

ORKIESTRY DĘTE
W niedzielę, 10 czerwca odbędzie 
się Festiwal Orkiestr Dętych w par-
ku Czechowickim (Scena Letnia ) 
przy ul. Spisaka w Ursusie. Zagrają 
orkiestra  z wielu miejscowości Ma-
zowsza. Gościem Festiwalu będzie 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny 
Wojska Polskiego.

POD LUPĄ
17 kwietnia br. powołano stowa-
rzyszenie „Ursynów pod lupą”. Jego 
głównym zadaniem ma być aktywi-
zacja mieszkańców Ursynowa, kon-
trola lokalnej władzy, a także inten-
sywna współpraca z mediami w celu 
nagłaśniania ważnych problemów 
Dzielnicy. http://ursynowpodlupa.pl 

SKWER INTEGRACJI 
Teren zielony u zbiegu ul. Deotymy 
i ul. Jana Brożka otrzymał nazwę 
Skweru Integracji. Warszawscy 
radni poparli wniosek w tej sprawie.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY
Dzielnica Wola przesłała do Cen-
trum Komunikacji Społecznej pro-
pozycje zmian, jakie mogłyby zostać 
wprowadzone w kolejnych edycjach 
budżetu partycypacyjnego. Prze-
de wszystkim chodzi o wydłużenie 
czasu realizacji niektórych projek-
tów do dwóch lat, wprowadzenie 
możliwości głosowania negatyw-
nego i ustalenie jednolitych zasad 
obowiązujących dla całego miasta.

NA TRAWIE
Centrum Łowicka rozpoczyna ko-
lejny cykl koncertów Klasycznie 
na Trawie: 3 czerwca (niedziela), 
godz. 12.00 BELLA ITALIA. Klasyka 
po włosku. Najsłynniejsze melodie 
włoskie na orkiestrę smyczkową. 
W programie m.in. Nino Rota - 
„Ojciec chrzestny”, „Romeo i Julia”, 
walc z filmu „Lampart”. Miejsce - 
KRÓLIKARNIA, ul. Puławska 113 a.
Wstęp wolny.

W I E Ś C I

Moja historia z Ursynowa 

Pionierzy  
Natolina

W marcu 1983 r. wprowadziliśmy 
się do jednego z trzech pierw-
szych budynków na ul. S. Kazury. 
Mieszkaliśmy wówczas na odlu-
dziu. Zdarzało się, że pod domem 
biegały zające, a dzisiejsza „górka 
Kazurka”, była wtedy dołem, do 
którego wsypywano: gruz, śmie-
ci i ziemię z wykopów. Naokoło 
naszych domów trwała budowa, 
z tak charakterystycznym wtedy 
wszechobecnym błotem, gdy było 
mokro i kurzem, gdy było sucho. 

Radość z wprowadzenia się do 
nowego mieszkania psuły nam 
problemy z codziennymi, po-
wszechnymi wówczas brakami. 
Pionierom ul. Kazury dodatkowo 
dokuczał brak odpowiedniej infra-
struktury. Co prawda jedyny sklep 
był stosunkowo niedaleko przy  ul. 
F. Płaskowickiej – adres Hirszfelda 2 
(obecnie Biedronka), ale już dojścia 
do tego sklepu, najbliższego przy-
stanku autobusowego Dereniowa/
Płaskowickej i do ul. Stryjeńskich 
odbywały się po błocie, a częścio-
wo po płytach betonowych, które 
służyły jako prowizoryczne drogi 
obsługujące budowę.

Dopiero, gdy w 1985 zakoń-
czono pierwszy etap budowy, 
splantowano teren, dzięki czemu 
można było zacząć prace w przy-
domowym ogródku, widocznym 
na zdjęciu.

O naszej izolacji od cywiliza-
cji świadczy choćby następująca 
sytuacja. Pewnego majowego 
dnia około północy zadzwoniła 
do nas sąsiadka, że jej kilkuletni 
syn mdleje, traci przytomność, 
a ona jest sama w domu i nie wie 
co robić. Ponieważ nikt z nas nie 
miał telefonu (bo ich po prostu nie 
było), a komórki jeszcze nie były 
znane, jedynym rozwiązaniem 
było odpalenie malucha i samo-
dzielny transport dziecka na ostry 
dyżur, do centrum, do szpitala na 
Litewskiej. Strach pomyśleć, co by 
było, gdyby stan dziecka był cięż-
ki i bez specjalistycznego sprzętu 
byłoby to niemożliwe. Na szczęś-
cie wszystko skończyło się dobrze 
i chłopiec po paru dniach wrócił 
do domu.

Adam Łoziński
Inicjatywa Mieszkańców 
Ursynowa

Nakręcamy, odkręcamy,  
na nogi Olę stawiamy 

Ola jest cudowną, pełną energii  
dziewczynką, która w drodze na 
wymarzone wakacje uległa po-
ważnemu wypadkowi drogowemu. 
Dziewczynka wymaga stałej, 24- 
godzinnej opieki, doznała bowiem 

niedowładu czterokończynowego. 
Nie może mówić, przełykać i stale 
musi być podłączona do respirato-
ra. Mimo tych ciężkich obrażeń 
Ola widzi, słyszy i rozumie wszyst-
ko co się do niej mówi. Z otocze-

niem komunikuje się za pomocą 
ruchu warg. 

Po wybudzeniu się ze śpiączki 
pierwszą reakcją Oli był uśmiech 
i uśmiech towarzyszy Jej prak-
tycznie przez cały czas. Obecnie, 
największą szansę odzyskania 
przez Olę sprawności fizycznej 
może dać przystąpienie do terapii 
komórkami macierzystymi oraz 
długotrwała rehabilitacja. 

Rodzice Oli gorąco liczą na każ-
de wsparcie w walce o odzyskanie 
sprawności fizycznej córki, dlatego 
też zwracamy się do Was z gorącą 
prośbą o wzięcie udziału w zbiór-
ce nakrętek, które systematycznie 
przekazujemy rodzicom Oli. 

Dzięki naszym wspaniałym 
krwiodawcom z klubu HDK PCK 
„Krewki Ursynów” plastikowe na-
krętki możecie Państwo dostar-
czać na zbiórki krwi organizowane 
w każdą ostatnią sobotę miesiąca 
przed Urzędem Dzielnicy Ursy-
nów m. st. Warszawy al. KEN 61 
w godzinach 10.00–15.00. 

Podczas tegorocznych Dni Ur-
synowa nakrętki będzie można 
przynieść na stoisko Inicjatywy 
Mieszkańców Ursynowa, do cze-
go bardzo serdecznie zachęcam.

Maciej Mackiewicz,  
członek Zarządu IMU

Polanka sportowa służy mieszkańcom

Już od roku na terenie pomiędzy 
blokami nieopodal Szkoły Pod-
stawowej nr 340 funkcjonuje park 
sportowy „Polanka Raabego”. Jest 
to efekt złożonego przeze mnie 
projektu do budżetu partycypa-
cyjnego, a sam pomysł podsunęła 
mi Agnieszka Ciska, która co dzień 
spoglądała ze swojego okna na tę 
właśnie polankę. 

Wraz z nadejściem wiosny coraz 
więcej osób korzysta z tego miejsca, 
uprawiając różne rodzaje sportu. 
Wielką popularnością cieszy się si-
łownia plenerowa oraz urządzenia 
do street workoutu. W parku moż-
na spotkać także amatorów tenisa 

stołowego czy biegaczy „wyrabiają-
cych” wieczorem kilka pętli. Poza 
aktywnością sportową miejsce to 
stało się także przyjaźniejsze dla 
wszystkich mieszkańców, ze wzglę-
du na remont chodnika, nowe na-
sadzenia oraz bardzo potrzebne 
od lat lampy, dzięki którym nawet 
nocą można czuć się bezpiecznie 
przechodząc przez polankę.

Znając ten teren od lat posta-
nowiłem jak największą część po-
zostawić zieloną, w szczególności 
teren bliżej szkoły, z niewielkim 
zagajnikiem od strony ul. Belgradz-
kiej. Dzięki temu także właściciele 
czworonogów mają gdzie wyprowa-

dzać swoich pupili. Mam przy tym 
wrażenie, że estetyka tego miej-
sca zmotywowała niektórych do 
sprzątania po zwierzętach. Nawet 
po przegłosowaniu budowy parku 
do samego końca konsultowałem 
wszystkie jego założenia z okolicz-
nymi mieszkańcami, aby jak naj-
lepiej odpowiadał ich potrzebom. 

Po roku funkcjonowania do-
strzegłem niestety jeden, zasadni-
czy problem, z jakim boryka się to 
miejsce. Jest nim kwestia odpływu 
wody na terenie bieżni. Po więk-
szych deszczach pojawiają się tam 
rozległe kałuże, które bardzo powoli 
znikają. Co gorsza, ubiegłoroczne 

deszcze w jednym miejscu podmyły 
bieżnię, powodując jej wybrzusze-
nie, pogarszając tym samym uży-
teczność dla biegaczy. Mam jednak 
dobrą wiadomość - wykonawca ma 
niebawem dokonać naprawy, przy-
wracając bieżnię do właściwego 
stanu.

Aby uniknąć problemu w przy-
szłości postanowiłem także poszu-
kać rozwiązań, które umożliwią 
lepszą retencję wody na tym terenie. 
Wbrew pozorom nie jest to wcale 
prosta sprawa, ponieważ z zasady 
nie odwadnia się... trawników. Po-
nadto w tamtym miejscu nie ma 
kanału deszczowego, do którego 
dałoby się „wpiąć”. Po konsultacji 
ze specjalistami postanowiliśmy 
skorzystać ze starych, sprawdzonych 
sposobów i po prostu umożliwić 
wodzie odpływ do jednego miejsca. 
W uproszczeniu sprowadza się to 
do wykopania niewielkiego dołka 

zasypanego drobnymi kamienia-
mi, w efekcie czego woda będzie 
się w nim gromadziła (i wyparo-
wywała), zamiast tworzyć rozległe 
kałuże. Mam nadzieję, że to pozwoli 
rozwiązać problem 

Zleciłem także analizę możliwo-
ści stworzenia w parku poidełka. 
Takie konstrukcje funkcjonują już 
w wielu miejscach Ursynowa, do-
starczając pitnej wody spacerowi-
czom. Park sportowy wydaje się tym 
bardziej naturalnym miejscem dla 
takiego urządzenia. Jeżeli będzie to 
technicznie możliwe, to chciałbym, 
aby takie poidełko powstało w tym 
miejscu jak najszybciej.

A może Państwo macie jakieś 
uwagi co do parku? Zachęcam do 
kontaktu: pomianowski@imu.
waw.pl 

ANTONI POMIANOWSKI
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l Glazura Elektryka Panele 
532 83 83 30

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

l Malowanie 722 920 650

l OKNA naprawy serwis 
787 793 700

l OKNA nowy serwis 
787 793 700

l REMONTY 22 240 87 31

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

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 Gimnastyka seniorów 
505 122 514

l Poszukiwany pracownik 
sprzątający do firmy sprzątają-
cej , praca na terenie Warszawy-
-Ursynów. Warunki pracy do 
uzgodnienia pod numerem 
telefonu 609 461 953

l Zatrudnimy Panie do 
pracowni garmażeryjnej. 
Umowa o pracę. Konkurencyj-
ne zarobki. Dobra atmosfera, 
Mysiadło, 603 68 65 61

USŁUGI
l CYKLINA 22 240 36 56

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

l Elektryk kuchnie 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 Angielski doświadczenie 
dojazd 601 333 707

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

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

l Firma produkcyjna z Pia-
seczna k/Warszawy zatrudni 
OPERATORA PRAS - ŚLUSARZA 
z umiejętnością wykonywania 
prac na prasach hydraulicznych 
i mimośrodowych. Mile widzia-
ne doświadczenie zawodowe,  
668 128 571, 604 220 442, 
mail: e.jaworska@sertapolska.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

POŁUDNIE na Twitter
https://twitter.com/ 

PoludnieGazeta

POŁUDNIE na 
Facebook 

http://www.facebook.com/
Poludnie.Gazeta

CENTRUM KSZTAŁCENIA FLORYSTYCZNEGO  
I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO „FINEZJA”  

w WARSZAWIE UL. SUROWIECKIEGO 10.  
tel. 502 680 841

Uprzejmie informujemy o wolnych miejscach na 
kursach florystycznych z możliwą praktyką  

w Kwiaciarni „Finezja”. Absolwenci po zdaniu egzaminu 
otrzymują świadectwo MEN.
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Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15
Do 3 czerwca – Wystawa fotograficzna Edwarda Hartwiga „Wierzby”, Galeria przy Kozach/wstęp wolny, 
26 maja, godz. 11.00 - WSPÓLNY OGRÓD - Wielki Dzień Sadzenia. Wspólny Ogród/wstęp wolny, 26 
maja, godz. 14.00 - MAJÓWKA NA SŁUŻEWIE. Zabawy, konkursy, bajka dla dzieci, prezentacja grup 
artystycznych SDK i koncerty, Amfiteatr w pobliżu ul. J.S. Bacha 20/wstęp wolny, 27 maja, godz. 18.00 
- KONCERT Justyny Panfilewicz - „Kaczmarski Subiektywnie”. Sala widowiskowa/bilety 30 zł, 27 maja, 
JARMARK ŚW. DOMINIKA. Teren klasztorów oo. Dominikanów na Służewie/wstęp wolny, 28 maja, godz. 
19.00 - KONCERT imieninowy Zbigniewa Łapińskiego - „Bajki Wam niosę”. Sala widowiskowa/bilety 25 
zł, 30 maja, godz. 19.00 - SPOTKANIA PRZYRODNICZE. Sala widowiskowa/wstęp wolny, WSPÓLNY 
OGRÓD: od maja spotkania ogrodników odbywać się będą w poniedziałki i czwartki od 18:00, 2 czerwca, 
godz. 12.00 - SPEKTAKL DLA DZIECI - „Smurfowisko, czyli Gargamel złapany”. Scena plenerowa/wstęp 
wolny, 3 czerwca, godz. 20.00 - KONCERT PLENEROWY - wystąpi Gaba Kulka. Scena plenerowa/wstęp 
wolny, 5 czerwca, godz. 19.00 - WERNISAŻ wystawy „Ikony” grupy twórczej Młodzi 50+. Foyer/wstęp 
wolny, 6 i 7 czerwca, godz. 10.00 i 11.30 - DZIECIĘCE OGRODY MUZYCZNE. Koncert dla dzieci w wieku 
6-10 lat oraz ich rodziców. Tematyka Indii. Sala widowiskowa/bilety 10 zł, 9 czerwca, godz. 12.00 - SPACER 
szlakiem roślin jadalnych z Jodie Baltazar, autorką książki o dzikich roślinach jadalnych w Warszawie. 
Zbiórka: Wspólny Ogród SDK/wstęp wolny, 9 czerwca, godz. 13.00 - KONCERT „Tribute to Jantar”. Tor 
Służewiec/wstęp wolny, 9 czerwca, godz. 17.00 - MUSICAL dla dzieci - „Orfeusz i Eurydyka”. Sala wi-
dowiskowa/bezpłatne wejściówki, 10 czerwca (niedziela), godz. 12.00 - PTASIE SPACERY. Zapraszamy 
na przyrodniczy spacer po okolicy. Park przy SDK/wstęp wolny, 10 czerwca, godz. 16.00 - MAGICZNE 
OGRODY MUZYCZNE – koncert dla dzieci oraz ich rodziców. Tematyka Hiszpanii. Sala widowiskowa/
bilety 10 zł, 11 czerwca, godz. 18.00 - SPEKTAKLE pt.: “Pchła Szachrajka” i “Sklep z zabawkami” w wy-
konaniu najmłodszych grup teatralnych SDK. Sala widowiskowa/wstęp wolny.

Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21
25 maja, godz. 19.00 Śmietanka Łowicka. Nikt, tylko Ty. Inspiracje - lata 30. 
„Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Nikt, tylko Ty”, „Ta ostatnia niedziela” i inne przeboje okresu między-
wojennego w autorskich aranżacjach, zachowujących oryginalny wdzięk piosenek. Wystąpi wokalistka 
Agnieszka Grochowicz z zespołem. Bilety – 30 i 20 zł; 2 czerwca, godz. 10.00 - MeloKoncert dla niemowląt 
i małych dzieci. Spotkanie z muzyką na żywo i elementami zajęć umuzykalniających, tzw. gordonków. Dla 
dzieci 0-3 lata wraz z rodzicami. Bilety – 20 zł.

Centrum Łowicka rozpoczyna kolejny cykl koncertów Klasycznie na Trawie: 3 czerwca, godz. 12.00 
BELLA ITALIA. Klasyka po włosku. Najsłynniejsze melodie włoskie na orkiestrę smyczkową. W programie 
m.in. Nino Rota - „Ojciec chrzestny”, „Romeo i Julia”, walc z filmu „Lampart”. Miejsce - Królikarnia, ul. 
Puławska 113 a. Wstęp wolny.

Dom Sztuki SMB „Jary”, ul. Wiolinowa 14
26 maja, 13.00: „Biuro Tropicieli Iluzji” – spektakl i warsztaty dla dzieci. Bilety w Domu Sztuki w dniu 
imprezy od godz. 12.00; 26 maja, 18.00 - Kino Dokumentu -  pokaz „Trzydziestka Kalejdoskopu” zorgani-
zowany z okazji jubileuszu trzydziestolecia Studia Filmowego Kalejdoskop. W programie: film Stanisława 
Muchy „Reality Shock” i nominowane do Oscara „89 mm od Europy” Marcela Łozińskiego. Partner pokazu: 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wstęp wolny; 27 maja, 18.00 - koncert „Czar piosenki retro”. Wystąpi 
wokalistka: Klaudia Kulik. Wstęp wolny; Galeria Domu Sztuki zaprasza na wystawę „Irysy w malarstwie 
Doroty Wejchert”. Wstęp wolny.

Dom Kultury SMB Imielin, ul. Dereniowa 6
25 maja, godz. 18 koncert – „Odrobina szczęścia w miłości...” w programie: ludowe inspiracje, melodie 
świata dla naszych mam. Wykonawcy: Zespół Apasjonata oraz uczniowie Studia Wokalnego. 

Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14
01.06, godz. 18.00 - Koncert Teresy Werner i Gorana Karana. Cena biletu 90 zł.; 03.06, godz. 12.30 - 
Bajka dla dzieci (5-12 lat). „Błękitek mówiący wieloryb”; 04.06, godz. 19.00 - Premiera spektaklu 
„Dzisiaj retro” w wykonaniu aktorów Teatru „Scena Przyfabryczna”. Komediowy spektakl mu-
zyczny z wykonaniem popularnych piosenek z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. w niepowta-
rzalnej atmosferze restauracji „Ziemiańska”. Wstęp wolny; 06 - 08.06, godz. 9.00 – 16.00 - Finał 
Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Zwierciadła”. Wstęp wolny; 09.06, godz. 17.00 - Koncert oko-
licznościowy „Memory – dr Henryka Linowskiego” z udziałem zespołów artystycznych. Wstęp wol-
ny; 10.06, godz. 15.00 – 22.00 - 21. Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych. Park „Czechowicki” – Scena 
Letnia, ul. Spisaka; 11.06, godz. 18.00 - Koncert uroczysty z okazji 10. lecia chóru „VIVA MUSICA”. 
Wstęp wolny; 12.06, godz. 18.00 - Koncert uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha. Wstęp wolny.

INFORMATOR KULTUR ALNY

Żeglarska pasja 
WŁADYSŁAW ADAMSKI 

Na pływalni CRS Bielany przy 
ulicy Lindego odbyły się 12 maja 
zajęcia z ratownictwa wodne-
go. Inicjatywa ta była wspólnym 
przedsięwzięciem Centrum Rekre-
acyjno–Sportowego oraz Fundacji 
Rejs Odkrywców.

CRS udostępniło dwa tory pły-
wackie, na których podopieczni 
fundacji szlifowali swoje umiejęt-
ności.  Z zajęć skorzystały dwie gru-
py dzieci i młodzieży, uczestników 
organizowanych przez fundację 
Rejsów Odkrywców.  Warto dodać, 
że śródlądowe i pełnomorskie rejsy 
żeglarskie fundacja organizuje od 
2012 roku. Biorący udział w progra-
mie mają od 12 do 19 lat. W więk-
szości są to podopieczni ośrodków 
opiekuńczo-wychowawczych, 
świetlic socjoterapeutycznych i do-
mów dziecka. Aby popłynąć w rejs 
pracują oni jako wolontariusze i po-
prawiają oceny szkolne.

Wszystkie koszty udziału dzie-
ci i młodzieży w rejsach pokrywa 
fundacja, której działalność oparta 
jest na wolontariacie i darowiznach. 
- Współpraca z fundacją Rejs Od-
krywców  ma dla nas duże znacze-
nie – mówi Grzegorz Pietruczuk, 
zastępca burmistrza dzielnicy Bie-
lany. – Jest to inicjatywa wycho-
wawcza, mająca wartościowe cele. 

Warto w czymś takim uczestniczyć.
Potwierdzają to działacze fun-

dacji. Wskazują, że przygotowując 
młodzież do rejsów dzielą się nie 

tylko żeglarską pasją, ale prze-
kazują w praktyce również takie 
wartości, jak: współpraca, przy-
jaźń i odpowiedzialność.

Ile kosztuje picie na bulwarach

To pytanie zadają sobie po każdym 
majowym weekendzie warszawia-
cy mieszkający w ich bezpośred-
nim sąsiedztwie i służby miejskie 
odpowiedzialne za utrzymaniu 
na nich czystości. Do pytających 
dołączyła także stołeczna policja, 
która w dniach 12-13 maja br. in-
terweniowała tu około 200 razy.

Mandaty sypią się za: niszcze-
nie mienia, zakłócanie ładu i po-
rządku oraz oddawanie moczu 
w miejscach publicznych - o czym 
informuje nadkom. Robert Szu-
miata ze śródmiejskiej policji.

Każdy weekend z taką ilością 
interwencji blokuje policjantów, 
którzy mogliby w tym czasie po-

dejmować interwencje w innych 
miejscach Śródmieścia. Ilość in-
terwencji dowodzi skali patologii, 
która rozlała się po nadwiślań-
skich bulwarach.

Coraz częściej interweniują tu 
policjanci Komisariatu Rzeczne-
go, wyławiający z rzeki pijanych, 
którym zamarzyła się kąpiel dla 

ochłody. 12 maja br. z rwącego 
nurtu pod mostem Poniatow-
skiego patrol motorowodny 
wydobył mężczyznę, który bez-
trosko postanowił przepłynąć 
rzekę. Alkohol spożywany nad 
wodą zawsze był złym doradcą. 
To nic, że na miejskich plażach 
stoją znaki informujące o zakazie 
kąpieli, które przestrzegają przed 
wchodzeniem do wody, bo wypi-
ty alkohol odbiera świadomość 
w podejmowaniu takich właśnie 
wyborów. 

Niebezpieczne, patologiczne 
zachowania przeniosły się także 
na kładkę nad ruchliwą Wisło-
stradą, którą przechodzą pijani, 
agresywni bulwarowicze. Zrzuca-
ją butelki i puszki z kładki wprost 
na jadące pod nią samochody. 
Dlatego wśród miejskich radnych 

pojawił się pomysł zabudowania 
feralnej kładki metalową siatką, 
która uniemożliwiłaby rzucanie 
z niej przedmiotami. Pomysł do-
bry, ale czas najwyższy zapytać, 
ile tak naprawdę kosztuje nas po-
datników zalegalizowanie picia 
alkoholu nad Wisłą, bo z pewnoś-
cią dużo za dużo.

Celowa dewastacja mienia, 
cykliczne poweekendowe wielkie 
sprzątanie oraz koszt policyjnych 
interwencji idą w setki tysięcy 
złotych.

Mając na uwadze poprawę sze-
roko rozumianego bezpieczeń-
stwa na tym terenie ratusz chce 
w przyszłości doświetlić go lepiej, 
stawiając tam nowe latarnie. Py-
tanie, jak długo będą one funk-
cjonować w tak niesprzyjającym 
środowisku. Wprowadzenie bez-

względnego zakazu spożywania 
alkoholu w miejscach publicznych 
może nie ucieszyłoby tych, którzy 
rozsądnie i z rozwagą korzystają 
z alkoholu. Ale bezpieczeństwo 
jest bezapelacyjnie ważniejsze 
aniżeli możliwość korzystania 
z takiego przyzwolenia przez 
wybrane jednostki. 

W styczniu br. Prezydent RP 
Andrzej Duda podpisał nowe-
lizację ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, która umożliwia 
samorządom wprowadzenie zaka-
zu handlu alkoholem od godz. 22 
do godz. 6. Z takiego prawa z racji 
problemów związanych z alkoho-
lem na swoim terenie skorzystał 
Targówek. 

Tekst i zdjęcia: 
Przemysław Miller
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Marzy mi się cicha i czysta Ochota
Z Katarzyną Ankudowicz rozmawia Rafał Dajbor

- Gra Pani w wielu serialach. 
Ostatnio mogą Panią oglądać 
widzowie m.in. „Pierwszej mi-
łości”, „Blondynki” i „O mnie 
się nie martw”. Które ze swoich 
ekranowych wcieleń lubi Pani 
najbardziej?

- Wszystkie swoje role lubię tak 
samo, choć z jedną, mimo mojej 
do niej sympatii właśnie się rozsta-
łam. Od kilku miesięcy nie gram 
już bowiem w „Pierwszej miłości”.

- To była Pani decyzja?
- Tak, na szczęście miałam ten 

komfort, że mogłam sama zadecy-
dować o sobie i po długich namy-
słach i wahaniach zdecydowałam 
się odejść. Moja postać była bardzo 
wyrazista i mocno eksploatowana 
przez scenarzystów. Doszłam do 
wniosku, że wszystko, co mogłam 
tam zagrać, to już zagrałam i chcę 
iść dalej. Jestem szczęśliwa, że mo-
głam sobie pozwolić na ten luksus 
wyboru!

- Czy pamięta Pani chwilę, 
w której zrozumiała Pani, że chce 
być aktorką? A może to wcale nie 
była jedna chwila, ale jakiś ciąg 
chwil?

- Od dziecka uwielbiałam 
występować, bo miałam z tego 
podwójną przyjemność: cieszyło 
mnie zarówno samo występowa-
nie jak i to, że inni mają radość 
z oglądania mnie. Potem przez 
lata dowiadywałam się, o co cho-
dzi w tym całym „byciu aktorką”, 
aż dostałam się do warszawskiej 
Akademii Teatralnej i zostałam 
aktorką naprawdę. Mam szczęście 
dużo pracować zawodowo i wciąż 
mieć z tego radość. Mam nadzieję, 
że widzowie oglądając mnie, też 
nadal ją mają.

- Przez trzy lata występowała 
Pani w Teatrze im. Gombrowicza 
w Gdyni. Co sprawiło, że rozstała 
się Pani z tym teatrem i wybrała 
los „wolnego strzelca”?

- To samo, co zdecydowało 
o pożegnaniu się z rolą Beaty 
w „Pierwszej miłości”. Po prostu 

uznałam, że coś już poznałam, 
czegoś się nauczyłam, jakiś etap 
się zamknął i chcę kolejnych wy-
zwań.

- A czy którąś ze swoich gdyń-
skich ról szczególnie Pani pamię-
ta, ceni?

- Zdecydowanie jest to zakon-
nica Anna z „Wariata i zakonnicy” 
Witkacego. Było to moje najwięk-
sze w życiu wyzwanie aktorskie.

- Studiowała Pani „witkacolo-
gię” przygotowując się do tej roli?

- Uwielbiam język i wrażliwość 
Witkacego. Dużo już wiedziałam 
i z radością pogłębiałam wiedzę 
o nim i jego twórczości przy oka-
zji prób nad spektaklem. Niestety 
nie obniżyło to poziomu trudności 
mojej roli, było to zadanie szalenie 
wymagające. Obawiam się, że nie 
sprostałam mu w zamierzonym 
zakresie, w każdym razie do teraz 
czuję niedosyt. Marzę o graniu ról 
z wysokiej, świetnej dramaturgii, 
mam nadzieję, że będzie to kiedyś 
możliwe.

- W Pani skromnym dorob-
ku teatralnym widnieją znane 
nazwiska. Jeszcze w szkole ak-
torskiej Zbigniew Zapasiewicz, 
a potem Artur Barciś, Jerzy Boń-
czak, Jan Szurmiej. Czy od które-
goś z tych reżyserów nauczyła się 
Pani czegoś ważnego?

- Dorobek teatralny mam może 
skromny, ale bardzo przeze mnie 
ceniony! Mimo dużej ilości pracy 
w serialach uwielbiam grać w te-
atrze. Nawet jeśli są to role małe 
czy epizodyczne, tak jak w war-
szawskim Teatrze Komedia, gdzie 
rozpoczęłam właśnie próby do 
spektaklu „Trema” w reżyserii 
Johna Weisbergera. Bardzo polu-
biłam pracę w zespole, jest szalenie 
rozwijająca. Podglądam aktorów, 
których podziwiam i uczę się pa-
trząc jak pracują. Tak było z Ag-
nieszką Grochowską, która grała 
tytułowego „Kopciucha” Janusza 
Głowackiego w reżyserii Willa 
Pomerantza, czy Magdą Wójcik, 

z którą gram w „Hotelu Westmin-
ster” w reżyserii Jerzego Bończaka, 
czy Dorotą Lulką w „Piaf” w reży-
serii Jana Szurmieja i z wieloma 
innymi. Każda praca uczy mnie 
samych ważnych dla mnie rzeczy. 
Każde spotkanie ludzkie i zawodo-
we traktuję jak lekcję. Ja naprawdę 
najbardziej wierzę w naukę i roz-
wój i z tego właśnie czerpię ogrom-
ną przyjemność.

- Uważa się Pani za aktorkę 
charakterystyczną, za amantkę, 
a może w ogóle nie uznaje Pani 
takich podziałów?

- Wiem, co ten podział znaczył 
kiedyś w odniesieniu do dramatur-
gii klasycznej, ale dziś perspekty-
wa jest dużo, dużo szersza. Mamy 
teatry repertuarowe, dotowane 
przez państwo, w których zoba-
czymy klasykę (i nie tylko), mamy 
teatry komercyjne, gdzie możemy 
zobaczyć wszystko i w których 
występować może każdy. Mamy 
filmy fabularne, seriale, reklamy... 
bardzo, bardzo szeroki wachlarz 
możliwości pracy dla aktora! 
Niezbyt wierzę w podziały i kla-
syfikacje, dużo bardziej w uczci-
wą pracę i zgłębianie warsztatu. 
Zgodnie z tą filozofią, szczęśliwie 
sprawdzam siebie na różnych po-
lach już od przeszło piętnastu lat.

- Jeśli mówimy o aktorstwie 
charakterystycznym – trudno 
zapomnieć Pani „gdakanie” 
w „Dniu świra” Marka Koter-
skiego… Mała, debiutancka 
epizodyczna rola, ale bardzo pa-
miętna, do tego zagrana w bar-
dzo ważnym w historii polskiego 
kina filmie.

- Dostałam tę rolę przez całko-
wity, totalny przypadek. Byłam 
akurat w pomieszczeniu razem 
z panią, która robiła obsadę do 
tego filmu i stwierdziła, że pa-
sowałabym. Kręciliśmy te zdję-
cia w pociągu jadącym na trasie 
Warszawa-Białystok i z powrotem. 
Cieszę się, że przypadek pozwolił 
mi zagrać ten epizodzik. Jako że 

jednak w przypadki mało wierzę, 
to każde powierzone mi zadanie 
staram się wykonać rzetelnie 
i najbardziej charakterystycznie 
jak umiem.

- Która część Warszawy jest 
Pani najbliższa?

- Zdecydowanie ta, w której 
mieszkam, czyli Stara Ochota.

- Całe swoje warszawskie 
osiemnaście lat spędziła Pani 
właśnie na Ochocie?

- W okresie studenckim, 
z różnych powodów – organi-
zacyjnych, finansowych i towa-
rzyskich – bardzo często zmie-
niałam mieszkania. Jak to na 
studiach. Ale odkąd zamieszka-
łam na Starej Ochocie, bardzo 
się z nią zżyłam. Bardzo lubię to 

piękne miejsce, związałam się też 
z sąsiadami, tu czuję się u siebie.

- A czy Stara Ochota ma też 
jakieś mankamenty?

- Marzy mi się, żeby zniknął 
smog i hałas. W tej przepięknej 
dzielnicy, pełnej starych kamie-
nic, objętych ochroną konser-
watora zabytków, powinna być 
enklawa zieleni, ciszy i spokoju. 
Takie są moje marzenia. Rze-
czywistość jest trochę inna, choć 
nie tak daleka od ideału. Wierzę 
w działalność obywatelską i od-
powiedzialność zbiorową, w rozu-
mieniu, że robię tyle, ile mogę dla 
dobra wspólnego, bo to też moje 
dobro, moja odpowiedzialność. 
Chcę być specjalistką w swojej 
dziedzinie, ale też uczestniczyć 

w życiu mojej wspólnoty, zgłasza-
jąc swoje bolączki, wypełniając 
swoje obowiązki, lecz decyzje 
dotyczące zagospodarowania 
miast chciałabym pozostawić spe-
cjalistom w tych kwestiach. Tak 
więc rozumiem, że każdy medal 
ma dwie strony i doskonałe po-
łożenie komunikacyjne Ochoty,  
skutkuje nagromadzeniem aut, 
problemami z parkowaniem czy 
hałasem tramwajów. Wierzę jed-
nak w ekspertów pracujących dla 
władz miasta, że znajdą rozwiąza-
nie godne Salomona – nie cofną 
nas w czasie, ale też będą chcieli 
chronić to, co na Ochocie cen-
ne i wyjątkowe. Skutkiem takiej 
właśnie perspektywy jest ogól-
nopolska akcja #pozywamsmog, 
której jestem ambasadorką. Idąc 
do sądu z roszczeniami wobec 
państwa i miasta, chcemy czy-
stego powietrza dla wszystkich. 
Wiemy, że smog w Polsce zabija 
około 40 tysięcy ludzi rocznie. 
Chcemy realnych zmian. Zmiany 
potrzebne są na poziomie ustawo-
dawczym i wykonawczym, a nie 
na poziomie rozmowy z sąsiadem 
dlaczego jeździ trzydziestoletnim 
dieslem z wyciętym filtrem. Od-
powiedź jest prosta – jeździ, bo 
może. Mamy w Polsce taki po-
ziom świadomości, że rozmowa 
na temat sprzątnięcia kupy na 
chodniku po własnym psie pro-
wadzi do konfliktów światopoglą-
dowych. Tymczasem po pierwsze, 
w ogóle nie powinno być tej roz-
mowy, bo jest jasno uregulowane, 
że „twój pies = twoja kupa”, po 
drugie sprawy światopoglądowe 
to kwestie intymne każdego z nas 
i błagam, odczepmy się od nich 
raz na zawsze! Marzę o takim 
świecie, w którym po prostu bę-
dziemy robić, co do nas należy, 
rozumieć racjonalne ogranicze-
nia, myśleć i wierzyć w co chcemy. 
Dlatego sama nie narzekam, tylko 
działam. 

Jaka będzie organizacja ruchu  
na ul. Prystora?
MARCIN KALICKI
Władze Dzielnicy Ursus chcą, 
aby mieszkańcy wypowiedzieli 
się na temat tego, jaka powinna 
być w przyszłości organizacja ru-
chu na ul. Aleksandra Prystora. 
W tym celu zorganizowane zostały 
w środę, 18 kwietnia, konsultacje 
społeczne. 

Jak informują urzędnicy „pro-
jekt zmiany stałej organizacji ru-
chu na ul. Aleksandra Prystora 
– odcinek od ul. Sławoja–Skład-
kowskiego do ul. Ryżowej – prze-
widuje: Wyznaczenie interaktyw-
nego, specjalnie oznakowanego 
przejścia dla pieszych w celu ob-
sługi przystanku autobusowego 
po stronie południowej ul. Alek-
sandra Prystora, który przejmie 
funkcję peronu autobusowego 
wraz z jego odgrodzeniem słup-
kami – co umożliwi bezpieczne 
przejście pieszych na peron auto-

busowy, jak również na chodnik 
o stronie północnej przeznaczony 
wyłącznie do ruchu pieszego; Wy-
dzielenie na stałe oznakowaniem 
poziomym 26 ogólnodostępnych 
miejsc postojowych dla pojazdów 
na chodniku po stronie południo-
wej, z pozostawieniem ok. 0,5 m 
w szerokości chodnika”.

Projekt ten powstał na pod-
stawie zgłaszanych sugestii przez 
mieszkańców Skoroszy, którzy 
chcieli stworzyć bezpieczniejszą 
i wygodniejszą arterię zarówno dla 
użytkowników pojazdów, jak i dla 
coraz to większej w tym rejonie 
liczby pieszych. 

Na spotkaniu konsultacyjnym, 
które odbyło się w LVI Liceum 
Ogólnokształcącym im. Leona 
Kruczkowskiego przy ul. Dzieci 
Warszawy 42 mieszkańcy mieli oka-
zję usłyszeć odpowiedzi na wątpli-

wości, jakie rodziły im się w związ-
ku z planowanymi zmianami przez 
urzędników. Osoby zamieszkujące 
okolice ul. Aleksandra Prystora 
chciały dowiedzieć się m.in. dla-
czego dzielnica proponuje akurat 
26 miejsc postojowych i ani jednego 
więcej, skoro obecnie na nieuregu-
lowanych miejscach zatrzymuje się 
nawet czterdzieści pojazdów. 

– Sprawą zajęliśmy się na 
podstawie sygnałów od miesz-
kańców. Nie jest to zatem żadna 
autorytatywna decyzja urzędu, 
że dla dwudziestu sześciu osób 
robimy miejsca parkingowe. To 
jest uproszczenie i tak nie będzie. 
Spotkaliśmy się również z katego-
rycznym sprzeciwem wobec roz-
wiązania, które miałoby w konse-
kwencji całkowicie zlikwidować 
miejsca postojowe na ul. Prystora 
na tym odcinku – powiedziała Ag-

nieszka Wall, rzecznik prasowy 
Urzędu Dzielnicy Ursus, dodając, 
że jest to swego rodzaju kompro-
mis. 

Skoroszanie chwalili sobie 
pomysł zrobienia dodatkowego 
przejścia dla pieszych uważając, że 
na pewno w połączeniu z ograni-
czeniem prędkości do 30 km/h po-
prawi bezpieczeństwo w tej części 
Ursusa. Zaproponowali oni także 
przesunięcie planowanego przy-
stanku autobusowego Prystora 01 
w miejsce, gdzie był on ulokowany 
przed laty. Były także głosy, aby 
nic nie zmieniać i zostawić organi-
zację ruchu taką, jaka jest obecnie. 

Konsultacje społeczne w spra-
wie ul. Aleksandra Prystora po-
trwają do 27 kwietnia. Swoje uwagi 
i pomysły można zgłaszać mailo-
wo na adres: ursus.konsultacje@
um.warszawa.pl 

Goście z Korei
W Urzędzie Dzielnicy Bielany 

wizytę złożyli 18 maja  przedsta-
wiciele organizacji World Tradi-
tional Culture Play Association 
z Korei Południowej.

Koreańczycy przyjechali do 
Warszawy jako goście specjalni 
Nocy Muzeów, która w tym roku 
została zaplanowana na 19 maja. 
Z ich udziałem przygotowano 
dla zwiedzających w Muzeum 
Azji i Pacyfiku  pokazy azjaty-
ckich zabaw oraz tradycyjne gry. 

Kolejnym celem gości z Ko-
rei było nawiązanie współpracy 
z jedną z warszawskich dzielnic.  
W Urzędzie Dzielnicy Bielany 
spotkali się z Grzegorzem Pie-
truczukiem, zastępcą burmi-
strza. Goście byli zaintereso-
wani wprowadzeniem do zajęć 
szkolnych wątku azjatyckiego. 
Trzeba bowiem dodać, że zaba-
wy i gry z innych kręgów kul-
turowych znalazły się w zeszło-
rocznej podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych z wychowania 
fizycznego na II etapie edukacji.  

-  Nie mam wątpliwości, że 
taki projekt będzie innowacyj-
ny i wprowadzi nową jakość do 
szkół  –  uważa Tomasz Madej, 
Kierownik Działu Edukacyjnego 
Muzeum Azji i Pacyfiku. - Zale-
ży mi, aby zaczął się od Bielan. 
Jestem w stanie pomóc przygo-
tować specjalne warsztaty dla 
nauczycieli.

Tradycy jne zabaw y które 
proponowali goście rozwijają 
sprawności manualne, popra-
wiają kondycję i koncentrację. 
Mogą być także wykorzysty-
wane w procesie integracji ucz-
niów. 

- To ciekawy projekt – uważa 
Grzegorz Pietruczuk. –  Może 
być dla wszystkich interesują-
cym doświadczeniem.  

Władysław Adamski
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