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C zy będzie tak, że mieszka-
niec dzielnicy Wola zosta-
nie zrównany z mieszkań-

cem Krupiej Wólki, położonej w
odległości blisko 40 kilometrów od
Dworca Centralnego - za Piasecz-
nem?  I czy obaj będą mieli prawo
nazywać się warszawiakami? Oto
fundamentalne pytania, jakie za-
dają sobie teraz osoby, mające opo-
wiedzieć się za stworzeniem potęż-
nej stołecznej metropolii lub prze-
ciw temu projektowi, zgłoszonemu
już w Sejmie przez posłów PiS. We-
dle tego projektu Warszawa stała-
by się miastem, rozciągającym się
od Wołomina, Halinowa i Wią-
zowny po Grodzisk Mazowiecki i
Błonie na kierunku Wschód - Za-
chód i od Wieliszewa, Legionowa i
Nieporętu po Piaseczno, Górę Kal-
warię i Karczew na kierunku Pół-
noc - Południe. Taki obszar jest na
razie proponowany, jakkolwiek co
pewien czas w tej wstępnie zapla-
nowanej geografii wprowadza się
zmiany. To jednak, jak wspomnia-
łem, tylko gra wstępna. Cholera
wie zatem, czy w wyniku rozpo-
czętych już konsultacji społecznych
Warszawa - miast się rozrastać do
monstrualnych rozmiarów - nie
skurczy się tak, że na przykład Ur-
synów zostanie uznany za wieś o
charakterze podmiejskim. 

G dyby ustawa o metropolii
stołecznej została uchwa-
lona z uwzględnieniem

wspomnianego obszaru, na pew-
no ucieszyliby się chasydzi, dla
których niezwykle ważna jest dy-
nastia Ger i cadycy związani od
1859 roku z Górą Kalwarią. Ja
również bym się ucieszył, bo będąc
obecnie człowiekiem z lasu, a kon-
kretnie z Lasów Chojnowskich, zy-
skałbym na powrót status war-
szawiaka i już nikt w redakcji nie
zaliczałby mnie do wiejskich
kmiotków. Również przebiegają-
ce koło mojego domu jelenie, sar-
ny łosie i dziki miałyby prawo na-
zywać się warszawiakami.
Wprost trudno uwierzyć, że wy-
starczy jedna chwila głosowania
w Sejmie, by człowiekowi zmienił
się status społeczny. Jeżeli więc
wpuści się mnie, chłopka-roztrop-
ka, któremu słoma z butów wyła-
zi - na salony stolicy, to pewnie
będę bić brawo i pokrzykiwać, że
nareszcie w pełni zapanowało u
nas Prawo i Sprawiedliwość. 

N a razie jednak daleka do
tego droga, bo dopiero roz-
począł się sterowany od-

górnie proces konsultacji z ludno-
ścią planowanej aglomeracji. W
zorganizowanym akurat oddolnie
referendum samorządowym -
przeciwko przyłączeniu do War-
szawy opowiedziało się już zdecy-
dowanym głosem Legionowo. Wła-
dza centralna od razu dała temu
głosowi odpór, wskazując, że to
miejscowość, w której radio Hobby
było do niedawna swoistym gło-
sem wciąż zagrażającej nam Ro-
sji i poniekąd proputinowskim po-
putczykiem, a na dodatek tam wła-
śnie istniała w okresie 1972-1989
Wyższa Szkoła Oficerska im. Fe-
liksa Dzierżyńskiego, kształcąca
kadry dla Służby Bezpieczeństwa
PRL i dopiero w 1990 przemiano-
wana dla niepoznaki na Centrum
Szkolenia Policji. 

W idać z tego, że znowu, ni-
czym za Peerelu, mają
być zadawana pytania:

kto za tym stoi i komu to służy?
Zdaniem obecnej opozycji parla-
mentarnej, kontrującej poczyna-
nia PiS, partia ta sprytnie kombi-
nuje, jak by tu stworzyć nowy kra-
jobraz samorządowy Warszawy,
żeby zepchnąć ze stołków niena-
wistne mendy z Platformy Obywa-
telskiej i przejąć władzę w mieście.
Miałoby to być bezkrwawe Powsta-
nie Warszawskie, tym razem w peł-
ni zwycięskie i zakończone odsunię-
ciem od najważniejszych urzędów
dotychczasowego okupanta - z

głównym namiestnikiem PO Han-
ną Gronkiewicz-Waltz, która po-
trafiła z nadzwyczajną maestrią
wytracić substancję nieruchomo-
ściową Warszawy i nie zauważyła
nawet, że  ma męża pasera. Stop-
niowe dobijanie HGW i jej gwardii
przybocznej zbiega się z przyspie-
szonym działaniem wokół projek-
tu wielkiej metropolii stołecznej,
której utworzenie będzie dla PiS
czymś, co może dać taką samą sa-
tysfakcję jak w 1945 zatknięcie pol-
skiego sztandaru na gruzach Ber-
lina albo w 1610 zajęcie Kremla
przez wojska hetmana Stanisława
Żółkiewskiego. 

T ymczasem jednak trwają
przepychanki propagan-
dowe. Propisowski woje-

woda Zdzisław Sipiera wstrzymał
wykonanie uchwały Rady War-
szawy zarządzającej 26 marca re-
ferendum w sprawie projektowa-
nej metropolii, jednocześnie zaś
ruszyła strona internetowa
www.konsultacjemetropolia.pl -
mająca sugerować zaproszonym
do wypełnienia ankiety opowie-
dzenie się za projektem PiS. Opi-
nie na temat tego  projektu przed-
stawiali już na łamach “Passy”
eksperci samorządowi, wskazu-
jąc jego wady i zalety, więc nie za-

mierzam się nad nim rozwodzić.
Przypomnę więc tylko, że w pro-
jekcie przewiduje się nareszcie
przekazanie istotnych uprawnić
władczych na szczebel dzielnic
Warszawy, o co te dzielnice nie
mogły się przez tyle lat doprosić,
a wobec absolutnego samowładz-
twa prezydenta stolicy, dzielnico-
wym radom i burmistrzom pozo-
stawiono li tylko rolę samorzą-
dowej dekoracji. 

C zy po ewentualnym wpro-
wadzeniu w życie projektu
stołecznej metropolii radny

Warszawy pochodzący z wymie-
nionej na wstępie Krupiej Wólki
będzie miał tyle samo do powie-
dzenia, co radny będący mieszkań-
cem Woli albo jeszcze potężniej-
szych dzielnic - Mokotowa i Ursy-
nowa? Czas pokaże, bo trudno
chwalić albo ganić dzień przed za-
chodem słońca. Partia Prawo i
Sprawiedliwość nieźle ostatnio na-
broiła, próbując pouczać Europę, a
donkiszoteria pani premier Beaty
Szydło była nawet czymś bardziej
farsowym niż walka z wiatraka-
mi, przypominając po trosze bez-
skuteczne dobijanie się naszych pił-
karskich zespołów klubowych do
Ligi Mistrzów. 

Szturmowanie przez bryga-
dy PiS platformerskiej twier-
dzy Warszawa może być jed-

nak zadaniem łatwiejszym w po-
równaniu z próbą przeforsowania
kandydatury Jacka Saryusza-Wol-
skiego na miejsce Donalda Tuska
jako przewodniczącego Rady Euro-
pejskiej. Bo w tej grze PiS ma nie-
mal wszystkie atuty w ręku i - no-
men omen - właśnie na ulicy Wiej-
skiej może wygrać partię, której
stawką jest miasto. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

MM ii aa ss tt oo  mm ee  ww ii dd zz ęę  oo gg rr oo mm nn ee .. .. ..MM ii aa ss tt oo  mm ee  ww ii dd zz ęę  oo gg rr oo mm nn ee .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy spowodowała w tym tygodniu pierwsze
duże utrudnienia i zmiany w ruchu drogowym w al. Komisji Edukacji Narodowej
na Ursynowie.

We wtorek nastąpiła zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania al. Komisji Edukacji
Narodowej z ul. Filipiny Płaskowickiej. Pierwsze prace na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy
ruszyły na Ursynowie właśnie tam. Wykonawca musi najpierw wzmocnić tunel I linii metra, pod którym
zbudowany zostanie tunel drogowy. W trakcie tych prac metro będzie kursowało bez utrudnień, ale
trzeba wyłączyć z ruchu środek Ronda Krystyny Krahelskiej oraz obydwie jezdnie al. Komisji Edukacji
Narodowej na ok. 100-metrowym odcinku za rondem.

Od wtorku ruch po jednym pasie w kierunku Lasu Kabackiego i centrum został przełożony na jezdnię
tymczasową wybudowaną obok (na zachód) istniejących jezdni. Wprowadzony został zakaz skrętu w
lewo w każdej relacji. Węziej będzie także na ul. Płaskowickiej pomiędzy rondem a ul. Lanciego. Prace
w tym etapie potrwają do grudnia, wtedy zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu.

Budowę Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli drogi ekspresowej S2 realizuje Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa 18,5 km trasy od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”
została podzielona na trzy odcinki realizowane przez różnych wykonawców (A na Ursynowie, B w
Wilanowie i C w Wawrze). Przewidziana jest m. in. budowa: drogi ekspresowej posiadającej dwie
jezdnie po trzy pasy ruchu, tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę, estakad nad Mazowieckim
Parkiem Krajobrazowym i pięciu węzłów drogowych. Planowany termin zakończenia realizacji
inwestycji to trzeci kwartał 2020 roku. 

Zakończył się dzielnicowy etap  40. Konkursu Recytatorskiego Warszawska
Syrenka. Koncert laureatów odbył się w ubiegłą sobotę (25 marca) w sali sesji
Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. Komisji Edukacji Narodowej  61. Przedstawiciele
dzielnicowych władz samorządowych – burmistrz Robert Kempa oraz zastępca
burmistrza Łukasz Ciołko wręczyli wszystkim uczestnikom dyplomy i upominki
książkowe, które ufundowała dzielnica. 

Koncert uświetnił monodram  w wykonaniu Jacka Zienkiewicza  pt.: „Pociągi i ekspresy” w reż.
Waldemara Matuszewskiego.

„Jestem dumny z młodych wykonawców i wysokiego poziomu jaki zaprezentowali podczas
dzisiejszego koncertu. Liczę, że laureaci  zajmą czołowe miejsca w kolejnych etapach konkursu –
powiedział Łukasz Ciołko.

Równorzędne nagrody, których laureaci będą reprezentować Dzielnicę Ursynów w finale tegorocznej
edycji Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, otrzymali :

– Antonina Jastrzębowska,  klasa 2  (Szkoła Podstawowa nr 319) za interpretację utworu pt.:
„Dlaczego ciele ogonem miele” Wandy Chotomskiej

– Cyprian Grabowski,  klasa 2  (Szkoła Podstawowa nr 100)  za interpretację utworu pt.: „ Struś”
Michała Daniela  Mordarskiego  

– Marianna Pawlisz,  klasa 4  (Niepubliczna Szkoła Podstawowa   nr 47 Fundacji Primus) za
interpretację utworu pt.: „ Paw”  Ludwika Jerzego Kerna

– Urszula Słowik,  klasa 4  (Szkoła Podstawowa nr 100) za interpretację fragmentu utworu pt.: „Oj,
Hela” Barbary Stenki

– Zofia Łaska,  klasa 6  (Szkoła Międzynarodowa The International School) za interpretację utworu
pt.: „Mania i Magdalena”  Magdaleny Samozwaniec 

– Jakub Strach,  klasa 4 (Szkoła Podstawowa nr 343) za interpretację utworu pt.: „Piątka   z
zakątka”  Krystyny Drzewieckiej 

Laureaci eliminacji dzielnicowych będą reprezentowali Ursynów w finale konkursu, który  odbędzie
się  w Mazowieckim Instytucie Kultury  przy ul. Elektoralnej 12  w Warszawie  w dniach 22 i 23 kwietnia.
Koncert Laureatów 40. Konkursu Recytatorskiego  Warszawska Syrenka  zaplanowano 29 kwietnia.

W najbliższy weekend (1-
2 kwietnia br.) w ursy-
nowskim ratuszu (Al.
KEN 61) odbędą się XVII
Mistrzostwa Warszawy w
Scrabble. 

Turniej scrabblowy to 2 dni,
w trakcie których każdy uczest-
nik rozegra 12 rund. Turniej ma
formułę otwartą – zgłosić się i
wystartować może każdy miło-
śnik Scrabble. Rozgrywki star-
tują w sobotę o 11.30 (6 rund)
oraz niedzielę o 9.00 (6 rund).
Honorowy patronat nad turnie-
jem objął burmistrz Dzielnicy Ur-
synów Robert Kempa.

„Mistrzostwa Warszawy po
trzech latach przerwy wracają
na turniejową mapę Polski. I to
od razu w randze Grand Prix,
czyli wchodzą w skład sześciu
największych turniejów w Pol-
sce. W turnieju Scrabble udział
może wziąć każdy. Na Mistrzo-
stwa Warszawy zapisało się już
ponad 100 osób. Wśród nich są
doświadczeni i utytułowani gra-
cze, ale jest także dwunastka de-
biutantów” – informuje Rafał
Wesołowski, prezes Polskiej Fe-
deracji Scrabble.

Scrabble to najpopularniejsza
gra słowna na świecie. Zabawa,
jaką dają gry planszowe, połą-
czona jest tutaj z doskonałą roz-
rywką intelektualną poszerzają-
cą słownictwo i zakres wiedzy
oraz rywalizacją sportową po-

dobną do szachów czy brydża.
W Polsce Scrabble jest obecne od
ponad 20 lat i zyskuje coraz więk-
sze grono zwolenników. W Scrab-
ble i inne gry słowne w internecie
codziennie grają tysiące użytkow-
ników. To gra dla wszystkich, bez
względu na wiek. Dzięki otwartej
formule rozgrywek zmagania o
tytuł Mistrza Warszawy zgroma-
dzą przy planszach zarówno czo-
łowych polskich graczy jak i lo-
kalnych pasjonatów tej wspania-
łej gry, którzy przez weekend bę-
dą toczyć zacięte i emocjonujące
pojedynki na słowa.

„Aby rozpocząć swoją przygo-
dę z grą w Scrabble, nie potrzeba
żadnych specjalnych umiejętno-
ści. Wystarczy umiejętność pisa-
nia i liczenia. Dzięki temu każdy

w grze może stawiać sobie cele
adekwatne do swojego poziomu
sportowego (np. przekroczenie
250/300/350 punktów, położe-
nie “siódemki” - słowa ze wszyst-
kich liter na stojaku, itp.) i wraz ze
wzrostem swoich umiejętności
modyfikować je i wyznaczać no-
we. O sukcesie oprócz znajomo-
ści słownika i umiejętności anali-
tycznych decyduje także odrobi-
na szczęścia przy losowaniu liter.
Dzięki temu w Scrabble nawet
debiutant czy początkujący gracz
ma szanse pokonać mistrza” – za-
chęca Rafał Wesołowski. 

Zgłoszenia uczestników,
szczegółowy harmonogram oraz
informacje o turnieju znajdują
się na stronie www.scrab-
ble.waw.pl.

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww zzaapprraasszzaa ddzziieeccii wwrraazz zz ooppiieekkuunnaammii nnaa bbeezzppłłaattnnee sseeaannssee ffiillmmoowwee ddllaa ddzziieeccii,,
rreeaalliizzoowwaannee ww rraammaacchh zzwwyycciięęsskkiieeggoo pprroojjeekkttuu BBuuddżżeettuu PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo nnaa 22001177 rrookk.. SSeeaannssee bbęęddąą
ooddbbyywwaałłyy ssiięę ddoo kkoońńccaa rrookkuu.. WW rreeppeerrttuuaarrzzee ssąą zzaarróówwnnoo ffiillmmyy ddllaa ssttaarrsszzyycchh ddzziieeccii ((88-1133 llaatt)) jjaakk ii kkllaassyykkaa
ppoollsskkiieejj aanniimmaaccjjii ddllaa mmłłooddsszzyycchh ddzziieeccii ((44-77 llaatt)).. II ttoo wwłłaaśśnniiee nnaa nnaajjmmłłooddsszzyycchh wwiiddzzóóww ww cczzwwaarrtteekk,, 66
kkwwiieettnniiaa,, cczzeekkaajjąą ffiillmmyy „„PPrrzzyyggooddyy MMyysszzkkii MMiikkii,, MMyysszzkkaa ii MMuucchhaa”” oorraazz „„RReekkssiioo.. RReekkssiioowwaa wwiioossnnaa””.. 
NNaa sseeaannss oobboowwiiąązzuujjąą kkaarrttyy wwssttęęppuu,, kkttóórree bbęęddzziiee mmoożżnnaa ooddeebbrraaćć ww PPuunnkkcciiee IInnffoorrmmaaccjjii ww UUrrzzęęddzziiee
DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww,, aall.. KKEENN 6611,, ww kkaażżddyy ppoonniieeddzziiaałłeekk ppoopprrzzeeddzzaajjąąccyy sseeaannss,, ww ggooddzziinnaacchh 1188..0000 ––
2200..0000.. KKaarrttyy wwssttęęppuu pprrzzyyssłłuugguujjąą wwyyłłąącczznniiee ddzziieecckkuu wwrraazz zz ooppiieekkuunneemm,, kkttóórryy jjeeddnnoorraazzoowwoo mmoożżee
ppoobbrraaćć ddwwiiee jjeeddnnoooossoobboowwee wweejjśścciióówwkkii.. IInnffoorrmmaaccjjaa oo kkoolleejjnnyycchh sseeaannssaacchh nnaa ssttrroonniiee wwwwww..uurrssyynnooww..ppll..

Ostatni dyżur pracowników skarbówki!
Trwają dyżury pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów, których celem jest

ułatwienie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok. Ostatnie
z zaplanowanych spotkań odbędzie się 3 kwietnia br. w godz. 10.00 – 17.00. Pracownicy skarbówki
czekają w Urzędzie Dzielnicy Ursynów  przy al. KEN 61 (parter,  pomieszczenie obok szatni). W
ramach dyżuru podatnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji w zakresie zasad rozliczenia
rocznego podatku dochodowego, a także pobrania i złożenia formularzy zeznań podatkowych. 

„Ursynów Music Fest
Młodzieżowy Konkurs Muzyczny”

W piątek (31 marca) upływa termin zgłoszeń do trzeciej edycji konkursu Ursynów Music Fest.
Do udziału w konkursie zapraszają Dzielnica Ursynów i Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursynów.
Celem Konkursu jest wyłonienie maksymalnie trzech laureatów spośród wysłuchanych solistów -
wokalistów i zespołów, mających wystąpić podczas koncertu w trakcie Dni Ursynowa 2017 lub innych
imprez towarzyszących jubileuszowi 40-lecia osiedla będącego obecnie dzielnicą. Do Konkursu mogą
zgłosić się mieszkańcy Ursynowa w wieku od 13 do 25 lat – uczniowie ursynowskich gimnazjów
i liceów oraz studenci uczelni wyższych. Wśród członków zespołów musi znaleźć się co najmniej
jeden mieszkaniec Ursynowa, bądź jeden uczeń ursynowskiej szkoły, ewentualnie jeden student
ursynowskiej uczelni. Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej www.ursynow.pl.

ZAPROSZENIE DO URSYNOTEKI
W sobotę, 1 kwietnia o godz. 16:00 w wypożyczalni nr 34 (filia Ursynoteki na Zielonym

Ursynowie) przy ul. 6 Sierpnia 23 odbędzie się spotkanie z cyklu „Kuchnia i Literatura”. Podczas
spotkania zaplanowano prezentację książki “Wilno. Rodzinna historia smaków” autorstwa Ewy
Wołkanowskiej – Kołodziej. Książka ta to fascynująca rodzinna opowieść o Wileńszczyźnie,
mieszkających tam Polakach i Litwie w ogóle.

„Z książek kucharskich się korzysta, sięgając po przepisy. Z niniejszej również korzystać można,
lecz czyta się ją przede wszystkim, by nie rzec dosadniej, pochłania, niczym najwspanialszego
cepelina nadzianego baraniną. To fantastyczna opowieść o dzisiejszej Wileńszczyźnie i Litwie. Pisana
przez Polkę, lecz niepolonocentryczna, opowieść współczesna, lecz pełna odniesień do historii. Pełną
gębą reportaż z elementami eseju i mnóstwem doskonałych tradycyjnych litewskich przepisów –
oto co właśnie trzymacie Państwo w dłoniach. A coś takiego trzyma się w dłoniach nieczęsto” –
napisał o tej publikacji Robert Makłowicz, krytyk kulinarny i podróżnik.

Zmiany w ruchu w al. KEN

40. edycja Konkursu Recytatorskiego
Warszawska Syrenka

XVII Mistrzostwa Warszawy w SCRABBLE

Bezpłatne seanse filmowe
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Niebawem rozpocznie się budowa najdłuższego tunelu
w Polsce, a tym samym największa inwestycja drogo-
wa na Ursynowie w ciągu ostatniego dwudziestolecia.

Tunel POW będzie miał długość prawie 2,5 km i dziennie prze-
jedzie nim około 120 000 pojazdów (osobowych i ciężarowych).

Według nas, wartość ta jest niedoszacowana, ponieważ obecnie
na użytkowanym odcinka trasy S8 (Most Grota), przejeżdża oko-
ło 180 000 pojazdów.

Jedynymi instalacjami odprowadzającymi spaliny z tunelu w
tak dużej ilości, będą kominy o wysokości 15 m na wjeździe i wy-
jeździe z tunelu.

Odległość wyrzutni spalin (15-metrowych kominów) do naj-
bliższych budynków, wynosić będzie około 150 metrów, tak więc
można śmiało stwierdzić, że na Ursynowie, zostaną wybudowane
POTĘŻNE RURY WYDECHOWE w bezpośredniej bliskości domów
mieszkalnych.

W piśmie otrzymanym w 2013 r., w odpowiedzi na zapytanie
przewodniczącego Rady Dzielnicy Lecha Królikowskiego (NU),
GDDKiA poinformowała, że co prawda decyzja środowiskowa nie
narzuca konieczności instalacji filtrujących zanieczyszczenia z tu-
nelu, lecz mimo wszystko filtry ZOSTANĄ zainstalowane.

Niestety, w świetle informacji, jakie otrzymała nasza radna Ka-
tarzyna Niemyjska, na swoją interpelację w sprawie technologii za-
stosowanych filtrów i założeń niezbędnych do wyliczenia ich wy-
dajności, wszystkie te informacje okazały się nieprawdziwie.

Dla mieszkańców Ursynowa oznacza to sytuację bardzo groźną.
Jak widać z przedstawionej wyżej historii, obecne działania GDD-
KiA idą w zupełnie innym kierunku niż deklaracje składane m. in.
w 2013 roku.

Obawiamy się, że filtry nie zostaną nigdy zainstalowane, a TO-
NY TOKSYCZNYCH SUBSTANCJI GAZOWYCH I STAŁYCH, będą
wdychane przez nas, nasze dzieci i wnuki.

W zaistniałej sytuacji, jako Stowarzyszenie Nasz Ursynów prowa-
dzimy kampanię informacyjną odnośnie budowy POW i podejmu-
jemy działania mające na celu uniknięcie w przyszłości negatyw-
nych skutków tej infrastruktury drogowej.

Więcej na naszej stronie www.naszursynow.org/spaliny
W związku z zaistniałą sytuacją chcielibyśmy przedstawić Pań-

stwu obecny stan rzeczy, przeanalizować możliwości działania i
wreszcie podjęcia działań, aby uniknąć w przyszłości katastrofy
ekologicznej w naszej dzielnicy.

Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne w tej sprawie do
Natolińskiego Ośrodka Kultury (NOK) przy ul. Na Uboczu 3, w
dniu 5 kwietnia 2017, o godz. 18.30. K a t a r z y n a  N i e m y j s k a

R a d n a  D z i e l n i c y  U r s y n ó w
N a s z  U r s y n ó w

Stowarzyszenie Nasz Ursynów, w
dniu 29 marca br., zainicjowało spo-
tkanie informacyjne z mieszkańca-
mi SMB Imielin w sprawie możli-
wych konsekwencji związanych z
wnioskiem złożonym przez Roberta
Kempę (PO) – burmistrza Ursynowa. 

Przedmiotowy wniosek dotyczy nieod-
płatnego przekazania gruntów o łącznej po-
wierzchni 5 300 metrów kwadratowych,
które zgodnie z oświadczeniem spółdzielni
Imielin, są terenami niezbędnymi do pra-
widłowego funkcjonowania budynków spół-
dzielni. Wniosek ten został negatywnie za-
opiniowany przez ursynowskie Biuro Archi-
tektury, który uważa, że grunty te nie są

niezbędne do funkcjonowania spółdzielni i
dodatkowo poinformował, że na przedmio-
towe tereny zostały wydane decyzje o wa-
runkach zabudowy, zezwalające na budowę
kompleksu domów wielorodzinnych z usłu-
gami.

Na spotkaniu pojawiło się kilkudziesię-
ciu mieszkańców okolicznych bloków, któ-
rzy wyraźnie wypowiedzieli się przeciwko
takim działaniom i byli wdzięczni za poinfor-
mowanie o tej sytuacji.

Pojawili się również obecni członkowie
Rady Nadzorczej spółdzielni, którzy za
wszelką cenę starali się zdyskredytować na-
szą inicjatywę i popierali działania SMB
Imielin w zakresie pozyskania tych grun-

tów. Jak widać, temat spotkania jest bardzo
gorący i nie do końca jasny, zwłaszcza dla
mieszkańców SMB Imielin. Świadczy o tym
postawa burmistrza Kempy, który zaszczy-
cił nas swoją obecnością i starał się usprawie-
dliwić podjęte decyzje. W swojej nerwowej
wypowiedzi, przedstawił nam bardzo zna-
mienną teorię całego planu przekazania te-
renu o powierzchni 500 metrów kw., po-
między Szkołą nr 310 a pawilonami przy
Hawajskiej 11.

Otóż podniósł sprawę możliwości wybu-
rzenia obecnie funkcjonującego marketu
Gross dla uzyskania miejsca pod nową inwe-
stycję (zgodnie z posiadanymi Warunkami
Zabudowy byłby to kompleks domów wie-
lorodzinnych z usługami).

Teren 500 metrów kw. obecnego parkin-
gu może być terenem NIEZBĘDNYM do uzy-
skania odpowiedniego bilansu miejsc parkin-
gowych do projektu budowlanego składane-
go wraz z wnioskiem o pozwolenie na budo-
wę (przyp. autora).

Wierzymy, że mieszkańcy posiadają wła-
sne zdanie na ten temat, a przekazanie przez
nas informacji o stanie faktycznym planów
dotyczących terenów z ich sąsiedztwa spo-
woduje, że utrwalą się w swoich przekona-
niach lub zmienią zdanie.

Nie stawiamy się w roli sędziów, jedynie
jesteśmy zwolennikami rzetelnej i sumien-
nej informacji.

Więcej informacji, pełne treści decyzji o
warunkach zabudowy oraz treść wniosku
burmistrza wraz z załącznikami, znajdziecie
Państwo na naszej stronie: www.naszursy-
now.org/imielin. P i o t r  M a c h a j

Stanowisko burmistrza Roberta Kempy
Od początku mojej kadencji Stowarzyszenie „Nasz Ursynów” domaga się ode mnie szybkiego ustanawiania prawa użytkowania wie-

czystego na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i przyspieszenia procedur z tym związanych, a obecnie dowiaduję się, że postępuję niewła-
ściwie dążąc do ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz kolejnych mieszkańców naszej dzielnicy.

Procedura oddania gruntu w użytkowanie wieczyste toczy się na wniosek SMB „Imielin” już od wielu lat i dotyczy m. in. obszaru w en-
klawie Hawajska o pow.  114400  metrów kw.. Obszar tzw. sporny to ok. 6,3 % powierzchni, z czego 1900 metrów kw. Urząd Dzielnicy
Ursynów chce pozostawić we władaniu m. st. Warszawy i przeznaczyć na cel publiczny, a teren o pow. 4800 metrów kw. (ok.4,2%) zare-
komendować do Komisji Ładu Przestrzennego m. st. Warszawy jako możliwy do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni.
Na terenie o pow. 4800 metrów kw. znajdują się naniesienia wybudowane ze środków własnych spółdzielni (siłownia plenerowa, plac za-
baw, boisko do koszykówki, miejsca parkingowe i droga wewnętrzna) i objęty jest on częściowo roszczeniami byłych właścicieli o zwrot nie-
ruchomości. Teren ten służy mieszkańcom spółdzielni na  cele rekreacyjne.

Zgodnie z obowiązującą w Urzędzie m. st. Warszawy procedurą sprawy sporne dotyczące zakresu regulacji gruntów przeznaczonych
do oddania w użytkowanie wieczyste rozstrzyga Komisja Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy. 

Ilość nieprawdziwych informacji zawarta w ulotce Stowarzyszenia „Nasz Ursynów” jest tak przerażająca, że mogę się tylko domyślać,
że prawdziwym celem jest wprowadzenie mieszkańców w błąd i zbijanie kapitału politycznego na dezinformacji.

Niemniej jednak pragnę uspokoić mieszkańców, że jeśli nawet w związku ustanowieniem użytkowania wieczystego opłaty dla miesz-
kańców wzrosną, to będzie to wzrost nieznaczny, a jednocześnie gospodarstwa domowe z dochodami niższymi niż 2020 zł na osobę będą
mogły skorzystać z 50% bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste, co oznacza w praktyce, że dla tych mieszkańców wysokość opłat
ulegnie obniżeniu.

Czy powstanie nowa inwestycja 
mieszkaniowa w SMB Imielin?

Nasz Ursynów alarmuje w
sprawie wyziewów przy POW
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Do wyborów samorządowych w
listopadzie 2018 r. pozostało
około półtora roku.    To stosun-
kowo niewiele, zważywszy że
mogą zaistnieć bardzo istotne
zmiany    w systemie wyborczym
oraz w kształcie administracyj-
nym naszego miasta. Różne or-
ganizacje społeczne starają się
wpisać  w trwający (twórczy)
ferment społeczny i przedstawić
własne pomysły na przyszłość
stolicy. 

P artie mobilizują siły, albowiem
wybory samorządowe będą
istotnym sprawdzianem ich

popularności. Działają liczne organi-
zacje i stowarzyszenia. Na pewno po-
wstaną doraźne komitety wyborcze.
Zapowiada się więc burzliwa walka o
głosy wyborców. Niektóre z wymienio-
nych podmiotów podjęły także próbę
ustosunkowania się do mnożących się
koncepcji zmian ustroju stolicy. Jed-
nym z nich jest zespół trzynastu osób
skupionych przy dzielnicy Śródmie-
ście, który przedstawił projekt doku-
mentu pt.: “Reforma samorządu war-
szawskiego i dużych miast powyżej 100
tys. mieszkańców”. Dokument jest ob-
szerny, albowiem napisano go na 18
stronach A-4. Prezentowany dokument
opatrzony jest podtytułem: “Postulaty
lokalnych bezpartyjnych samorządow-
ców m. st. Warszawy”.

S tarannie przeczytałem postu-
laty. Uważam, iż w bardzo wie-
lu kwestiach są one zgodne  z

moimi przemyśleniami i w tym zakre-
sie w pełni solidaryzuję się z Autorami,
chociaż dostrzegam wiele luk i pomi-
nięć ważnych kwestii.  Mam jednak za-
strzeżenia do samej formuły dokumen-
tu, który dotyczy rozwiązań ustrojo-
wych Warszawy i “dużych miast powy-
żej 100 tysięcy mieszkańców”. W moim
przekonaniu pogodzenie interesów pra-
wie dwumilionowej stolicy oraz miast
powyżej 100 tysięcy mieszkańców, czy-

li mniejszych od większości dzielnic na-
szego miasta jest niemożliwe i niecelo-
we.  Z życiowego doświadczenia wiem,
że przysłowiowy scyzoryk  z wieloma
ostrzami i innymi przyborami w rze-
czywistości jest zawsze gorszy od ta-
kiego narzędzia z jednym ostrzem.    

Nasze miasto wg danych na 31
grudnia 2015 r. zamieszkałe
było przez 1  744  351 osób.

Według tego samego źródła (GUS),
drugie pod względem liczby mieszkań-
ców miasto Polski -    Kraków - miało 761
069 mieszkańców, czyli liczba ludności
Krakowa to zaledwie 43,6 proc. liczby
mieszkańców Warszawy. Mówiąc ina-
czej; Warszawa jest o milion, a więc
więcej niż dwukrotnie większa pod
względem liczby mieszkańców od dru-
giego najliczniejszego miasta w Polsce.
Trzecia jest Łódź (700   982), czwarty
Wrocław (635   759),  a piąty Poznań
(542   348). Ostatnim (30.) na GUS-o-
wskiej liście miast powyżej 100 tys.
mieszkańców jest Płock  z ludnością
121731.  Tak więc Warszawa pod wzglę-
dem liczby mieszkańców zdecydowanie
przewyższa pozostałe duże miasta na-
szego kraju, które między sobą (pod
względem liczby mieszkańców) różnią
się stosunkowo niewiele. 

Wymienione wyżej fakty są
pierwszym powodem, któ-
ry - moim zdaniem - uza-

sadnia, że Warszawa powinna mieć
własną ustawę (tak, jak dotychczas).
Oczywiście, ustawa ta powinna
uwzględniać dziesiątki zastrzeżeń wy-
nikających z 15-letnich doświadczeń
funkcjonowania ustawy z 2002 r., ale
także bogatych doświadczeń wynikają-
cych z warszawskich ustaw z 1990 r. i
1994 r. Część tych uwag została
uwzględniona    w omawianych “Po-
stulatach lokalnych bezpartyjnych sa-
morządowców m. st. Warszawy”. Za-
proponowali oni także zmianę syste-
mu liczenia głosów (odejście od meto-
dy d’Hondta), wykluczenie partii poli-
tycznych z udziału  w wyborach samo-
rządowych, a z kolei finansowanie ze
środków publicznych komitetów wy-
borczych itd.

P ragnę jednak zwrócić uwagę
na fakt, że żyjemy w coraz bar-
dziej zglobalizowanej prze-

strzeni. Naukowcy badający problema-
tykę miast we współczesnym świecie,
w Polsce, m. in. profesorowie: Antoni
Kukliński, Bohdan Jałowiecki i Marek
Stanisław Szczepański, a w świecie m.
in.; Saskia Sassen, Jeremy Rifkin i Ma-
nuel Castells  od dawna twierdzą, że
przyszłością świata są wielkie metropo-

lie, które w dużej mierze decydują o
“powodzeniu” poszczególnych państw.
Te swego rodzaju lokomotywy napę-
dzające rozwój całego państwa  są po-
strzegane jako symbole tych państw.
Dla przeciętnego Polaka - Francja to
Paryż, a Stany Zjednoczone - to Nowy
Jork. Saskia Sassen podaje np., że na
Nowy Jork przypada 35% dochodów
osiąganych w sektorze usług produ-
cenckich, choć mieszka tam zaledwie
nieco ponad 3% mieszkańców Amery-
ki. Nowy Jork daje też między jedną
piątą a jedną czwartą wartości całego
eksportu usług producenckich w Sta-
nach Zjednoczonych, która wynosi oko-
ło 40 miliardów dolarów rocznie. Na
Paryż przypada 40% zatrudnienia w
sektorze usług producenckich we Fran-
cji i ponad 80% - w zaawansowanych
usługach korporacyjnych. Jestem prze-
konany, że planując Warszawę przy-
szłości, nie możemy nie widzieć tren-
dów światowych, w tym przede wszyst-
kim rosnącej roli metropolii. 

W Polsce praktycznie tylko
Warszawa ma szansę uzy-
skania statusu metropolii

rangi europejskiej. W przygotowanej
przed laty “Strategii rozwoju Warsza-
wy do 2010 roku” (Warszawa 1997) jej
autorzy przedstawili tabelę (nr 4) za-
wierającą podział miast na: ośrodki
miejskie o znaczeniu międzynarodo-
wym; ośrodki miejskie o znaczeniu eu-
ropejskim; ośrodki miejskie o znacze-
ni krajowym. W omawianym opraco-
waniu Warszawa znalazła się w grupie
“miast, które powinny uzyskać rangę
ośrodków europejskich w pierwszej
kolejności”; inaczej mówiąc - Warsza-
wa dopiero aspirowała do rangi metro-
polii europejskiej. Oznacza to, że je-
żeli zależy nam, by Polska stawała się
coraz bardziej liczącym się państwem
kontynentu, to przede wszystkim po-
winniśmy starać się o rozwój Warsza-
wy, która jako jedyne polskie miasto
ma szansę stać się prawdziwą metro-
polią. W tym miejscu pragnę zwrócić
uwagę na fakt, iż Warszawa należy do
nielicznych stolic Europy, których licz-
ba mieszkańców stanowi mniej niż 5%
ludności danego państwa (Warszawa
- 4,2%). Wiedeń zamieszkuje 26,7%
ludności państwa;  analogicznie: Rygę
- 35,7%, Ateny - 34,8%, Lizbonę -
27,9%, Budapeszt - 19,5, Sztokholm -
17,6%, Paryż - 16,5%, Londyn - 12,8%
Pragę - 11,7%  . Na podstawie powyż-
szych danych można postawić tezę, że
możliwości rozwojowe Warszawy są
dalekie od wyczerpania i należy raczej
liczyć się z dalszym i to szybkim wzro-

stem liczby mieszkańców kosztem in-
nych miast Rzeczypospolitej.

Wtym świetle, wrzucenie
Warszawy do jednego usta-
wowego worka z innymi

“dużymi miastami powyżej 100 tys.
mieszkańców” jest “wylaniem dziecka
z kąpielą”. Moim zdaniem, Warszawa
potrzebuje oddzielnej ustawy uwzględ-
niającej nie tylko doświadczenia ostat-
nich 27 lat, ale także wzmiankowane -
tylko przykładowo - trendy ogólnoświa-
towe, wynikające chociażby z pogłębia-
jącej się globalizacji, od której przecież
nie ma odwrotu.

A utorzy wspomnianego na
wstępie dokumentu napisali
m. in. (str. 5): “ Prawidłowo

funkcjonujący samorząd miejski powi-
nien zostać oparty na jednostkach ad-
ministracyjnych dwóch stopni, z któ-
rych ta niższego szczebla byłaby praw-
nie i faktycznie w znacznym stopniu
niezależna od tej wyższego szczebla
(zgodnie z zasadą pomocniczości), a
jednocześnie trwale przekazywałaby
jej część swoich kompetencji”.    Żartu-
jąc, można powiedzieć, że po 27 latach
wracamy do założeń nieudolnie napisa-
nej ustawy warszawskiej z 1990 r., gdy
miasto stołeczne podzielone było na 7
dzielnic-gmin, a więc jednostek samo-
dzielnych, tworzących wspólnie więk-
szą całość, jaką jest stolica. Ówczesna
ustawa zakładała dobrą wolę wszyst-
kich tworzących samorząd warszaw-
ski, a tak - niestety - nigdy nie jest. Nie
uwzględniono - głównie - sposobów fi-
nansowania wydatków ogólnomiej-
skich; trudno się temu jednak dziwić, al-
bowiem nie było jakiegokolwiek do-
świadczenia w tym zakresie.

A nalizując dokument przed-
stawiony przez “lokalnych
bezpartyjnych samorządow-

ców m. t. Warszawy”, należy zauważyć,
iż ich postulat ustanowienia  dzielnic,
jako jednostek samorządu terytorial-
nego ma długą tradycję. W latach 1990-
1994 istniały w stolicy dzielnice-gm-
iny (czyli pod względem prawnym -
jednostki samorządu terytorialnego), a
w latach 1994-2002 - gminy, ale przy
ówczesnym ustroju miasta zakończyło
się to wprowadzeniem komisarza i zo-
hydzeniem  podziału miasta na samo-
dzielne jednostki. Ustanowienie w
2002 r. jednej gminy podzielonej na
dzielnice - w moim przekonaniu - było
głównie zabiegiem politycznym, słu-
żącym do centralizacji władzy. Naj-
pierw przez PiS, a następnie przez Plat-
formę Obywatelską, która ową centra-
lizację doprowadziła niemalże do skraj-

nej postaci. Obecnie - co nie jest tajem-
nicą - władze dzielnic o niczym nie de-
cydują, a jedynie opiniują, a ich opinie
nie mają mocy wiążącej dla Rady War-
szawy. Ta absurdalna pozycja dzielnic,
w której dzielnice mają administracyj-
nie uprawnienia sołectw, była wielo-
krotnie podnoszona, także na łamach
“Passy”. Że jest to problem istotny i do-
strzegany przez różne środowiska, m.
in. prawników, świadczy np.  uzasad-
nienie wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego  z  18 lutego 2003 r. (sygn. K
24/02). W uzasadnieniu tym dzielnice
Warszawy - jako jedyne w Polsce,    po-
wołane do życia z mocy ustawy, wy-
posażone w organy, uprawnienia, za-
dania i pieniądze - czyli spełniające kla-
syczną definicję jednostki samorządu
terytorialnego - określone zostały ja-
ko dzielnice o bardzo “wzmocnionym”
statusie - quasi gminy. Moim zdaniem
- już najwyższy czas, żeby zmienić, a ra-
czej istotnie zracjonalizować    istnieją-
cy ustrój naszego miasta. Dlatego z du-
żym zainteresowaniem i zadowole-
niem przeczytałem tekst kolegów ze
Śródmieścia, albowiem idzie on - ogól-
nie rzecz ujmując - w dobrą stronę. 

P omijam analizę poszczegól-
nych przepisów zaproponowa-
nych przez samorządowców

ze Śródmieścia. Można kłócić się o
szczegóły i wytykać braki, ale ogólna
zasada ustanowienia dzielnic gminami,
a miasta stołecznego powiatem - w mo-
im przekonaniu - jest całkowicie uza-
sadniona, a w “postulatach” grupy sa-
morządowców znajdują się konkretne
propozycje rozwiązań umożliwiają-
cych uniknięcie błędów z lat 1990-
1994. Wydaje się, że ma to jeszcze
większe znaczenie w związku z przygo-
towywaną reformą ustroju stolicy au-
torstwa    posła Jacka Sasina. Gdyby do-
szło do wdrożenia tego rozwiązania,
przy zachowaniu obecnego ustroju sto-
licy, to Warszawa byłaby jedną z 24
gmin metropolii stołecznej, a liczące
niekiedy ponad sto tysięcy mieszkań-
ców warszawskie dzielnice byłyby for-
malnie w analogicznej sytuacji ustrojo-
wej jak sołectwo, np. w gminie Wieru-
szów, czy Kampinos. Upodmiotowie-
nie warszawskich dzielnic jest niezbęd-
nym elementem, na drodze wiodącej
do “Społeczeństwa Obywatelskiego”,
które było jednym z zasadniczych ce-
lów polskiej demokratycznej rewolu-
cji z lat 1989-1990, ale także walki o na-
leżne miejsce Warszawy wśród najważ-
niejszych metropolii Europy, a to prze-
kłada się na pomyślność wszystkich
mieszkańców Rzeczypospolitej. 

Czas napięć przed burzą wyborczą

Jakim miastem powinna być Warszawa
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Wydać pieniądze, nie osiągnąć celu

Czy potrzebna sygnalizacja na całej alei KEN?
Ursynowscy radni posta-
nowili zabrać się za po-
prawę bezpieczeństwa.
Jednogłośnie opowiedzieli
się za budową sygnaliza-
cji świetlnych na wszyst-
kich przejściach dla pie-
szych w alei KEN!Bez wąt-
pienia przyczyną takiego
jednogłośnego stanowi-
ska był kolejny śmiertelny
wypadek. 

Można więc spróbować po-
wiedzieć, że to dobry pomysł na
poprawę bezpieczeństwa. Nie-
stety, na próbie się kończy. Ten
pomysł to ‘leczenie grypy za po-
mocą młotka’. Radni zapomnie-
li zapoznać się ze statystykami,
które czarno na białym pokazu-
ją, że ludzie regularnie giną rów-
nież na przejściach z sygnalizacją
świetlną. Postawienie świateł na
wszystkich przejściach w al. KEN
(obecnie 12 z 21 przejść ma

światła) nie jest rozwiązaniem
dla problemu bezpieczeństwa
pieszych na czteropasmowej uli-
cy. Problem alei KEN to problem
wynikający z nawarstwiających
się przeróbek w fazie projekto-
wania. Aleja Komisji Edukacji
Narodowej początkowo była pla-
nowana jako arteria znacznie
szersza niż jest dziś. W trakcie
budowy Ursynowa koncepcja tej
ulicy zmieniała się bardzo często

i w bardzo skrajne formy. Pierw-
sze odcinki oddane do użytku
miały po jednym pasie ruchu.
Obecny jej stan faktyczny to hy-
bryda o niejasno sprecyzowa-
nym charakterze, za to z grubym
pakietem funkcji do obsłużenia. 

Dziś pojawiają się dwa do-
datkowe i wielce poważne pro-
blemy komunikacyjne, czyli bu-
dowa POW i ulicy Rosnowskie-
go – łącznika między Ursyno-
wem a Konstancinem. Mając

wszystkiego po trochu, ta ulica
nie spełni dobrze żadnego zada-
nia. Dlatego o poprawie bezpie-
czeństwa na tej ulicy należy my-
śleć kompleksowo, ale przede
wszystkim trzeba wreszcie pod-
jąć męską decyzję, jak to ulica
ma wyglądać i jaką konkretną
funkcję ma pełnić? 

Sygnalizacja świetlna nie jest
żadnym magicznym panaceum
wobec tak złożonego problemu.
Stosując takie rozwiązanie w
efekcie wydamy około 5 mln zło-
tych (jedna sygnalizacja to koszt
blisko 500 tysięcy), a problem
bezpieczeństwa pieszych nie zo-
stanie rozwiązany.

Można odnieść wrażenie, że
nasi dzielnicowi radni nie posia-
dają wiedzy na jakim etapie
przygotowania jest dokument
strategiczny m. st. Warszawy,
zwany Warszawską Polityką Mo-
bilności. Ta wiedza pozwala ja-
sno zorientować się, że w zasa-
dzie jesteśmy w sytuacji bez wyj-
ścia. W tym opracowaniu znaj-
duje się też szereg przykładów
jak faktycznie poprawić bezpie-
czeństwo. Wachlarz rozwiązań
jest naprawdę szeroki: od eduka-
cji uczestników ruchu przez wy-
profilowane progi zwalniające,
barierki pomiędzy pasami, ak-
tywne przejścia dla pieszych,
oświetlanie dojścia do pasów, po
budowę kładek, przejść pod-
ziemnych, rond etc. Niestety, wy-
obraźnia ursynowskich radnych
jak widać kończy się na budo-
wie sygnalizacji świetlnych i
ustawieniu znaków przypomi-
nających, że na KEN obowiązu-
je limit prędkości 50 km/h. W
efekcie będziemy mieli więcej
korków, więcej spalin i dużo wię-
cej zirytowanych kierowców.
Bhawo Wy!

J a n  M i e c z y s ł a w  Ł a w r y n o w i c z
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Warszawska reprywatyzacja
budzi ogromne emocje, co od
dawna widoczne jest w me-
diach. Jednak największe napię-
cia społeczne powstają wtedy,
kiedy miasto zwraca nierucho-
mości będące placówkami uży-
teczności publicznej, na przy-
kład obiekty oświatowe. W ta-
kiej sytuacji znalazło  się  moko-
towskie X  LO im.  Królowej Ja-
dwigi  przy  ul.  Woronicza  8,
potocznie nazywane przez
uczniów i absolwentów „Kró-
lówką”. 

Miasto  zwróciło  prywatnymi oso-
bom działki o łącznej powierzchni 2,6
tys. mkw. zlokalizowane w północnej
części terenu  zajmowanego  przez  li-
ceum, co okroiło szkolne boisko aż o
40 procent. Na zwróconym gruncie bu-
dowane są dwa wielorodzinne domy.
Zapytana w grudniu ubiegłego roku
przez „Passsę” rzeczniczka Urzędu
Dzielnicy Mokotów poinformowała nas,
iż zatwierdzony przez dzielnicę projekt
przewiduje w budynku „A” 771,3 mkw.
powierzchni użytkowej mieszkań
(PUM). Natomiast w budynku B po-
zwolenie na budowę opiewa na 821,4
PUM. Wysokość budynków to 12 m
(górna krawędź attyki) i 13 m (najwyż-
szy punkt dachu). Decyzję o pozwole-
niu na budowę wydał Urząd Dzielnicy
Mokotów.

Zdaniem totalnie skompromitowa-
nych dzisiaj urzędników nieistniejące-
go już (na szczęście) stołecznego Biura
Gospodarki Nieruchomościami, rosz-
czenie do działek o numerach ewiden-
cyjnych 74/3 i 74/4 było zasadne i dla-
tego zostały one zwrócone spadkobier-
com byłego właściciela. Oczywiście nikt

w BGN i w miejskim ratuszu nie prze-
ciwstawił się ograbieniu „Królówki” z
części szkolnego boiska, choć można
było negocjować ze spadkobiercą prze-
kazanie mu gruntu zamiennego. Wszak
chodziło o działkę oświatową, z której
od lat korzysta mokotowska młodzież. 

Bardzo ciekawa jest również histo-
ria sąsiedniej działki o numerze ewi-
dencyjnym 74/6. Ponoć została ona od-
kupiona przez miasto od spadkobier-
ców byłego właściciela za 1,6 mln zło-
tych. Jednak jeszcze w listopadzie 2016
w księdze wieczystej tej nieruchomości

(KWWA2M/00509147/1) nadal wid-
niał jako użytkownik wieczysty Piotr
Guzek. Tej kwestii nie umieli lub nie
chcieli wyjaśnić na listopadowym ze-
braniu, które odbyło się w gmachu li-
ceum, urzędnicy z Mokotowa. Można
przyjąć zatem, że miasto zostało zmu-
szone do odkupienia działki będącej je-
go własnością poprzez spłacenie wie-
czystego użytkownika.    

Monitorowaliśmy postęp robót bu-
dowlanych przy ul. Krasickiego, ponie-
waż rzecz dzieje się w ostrej granicy z
mającym przedwojenne tradycje presti-

żowym liceum. Ostatnio niespodziewa-
nie prace budowlane zastopowały. Z
uzyskanych informacji wynika, że bu-
dynki powstają niezgodnie z zatwier-
dzonym projektem budowlanym i po-
zwoleniem na budowę. Informacja po-
chodzi z nieoficjalnego, ale wiarygodne-
go źródła. Inwestor stara się ponoć po-
większyć PUM stosując różne wybiegi.
Warunki zabudowy zakładały dwa pię-
tra plus parter, jednak „falandyzując”
prawo inwestor miałby zdaniem infor-
matora dążyć do wybudowania czte-
rech kondygnacji, ostatnią określając

jako „antresolę”. Budynek ma mieć mak-
symalnie 13 metrów wysokości, nato-
miast nasze źródło informuje, że  archi-
tekci inwestora kombinują, jak ominąć
prawo, by dodatkowo wcisnąć „antreso-
lę”. Mieliby planować wykonanie jej ze
stali, by w najwyższym punkcie kon-
strukcji murowanej budynek nadal li-
czył 13 m. Nasz informator, który prosi
o anonimowość, z uporem twierdzi, iż
kubatura i wielkość po obrysie tego, co
już zostało wybudowane, nie zgadza się
z pozwoleniem na budowę.  

Obecnie budowa miałaby zostać czę-
ściowo wstrzymana przez Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego,
który wykrył nieprawidłowości. Jedna-
kowoż inwestor wszelkimi sposobami
ma starać się w mokotowskim urzędzie
o zalegalizowanie już wybudowanej sa-
mowoli i uzyskanie tak zwanego za-
stępczego pozwolenia na budowę
przedstawiając zastępczy projekt bu-
dowlany. Dzięki temu budynek miałby
być wyższy i większy. 

Mamy po przysłowiowe dziurki w
nosie różnego typu kombinatorów, tak
dużego jak i mniejszego, lokalnego ka-
libru. Opisany wyżej mało subtelny nu-
mer z zastępczym pozwoleniem na bu-
dowę nie wyjdzie, ponieważ jeśli tylko
stanie się faktem, niezwłocznie powia-
domimy o budowlanych machlojkach
prokuraturę. Na razie skierujemy kilka
pytań do rzecznika prasowego moko-
towskiego urzędu dzielnicy oraz do
PINB. Kto chce w mokotowskim urzę-
dzie iść na hazard i ryzyko zawarcia bli-
skiej znajomości z prokuraturą, niechaj
zaryzykuje i wyda pożądany przez in-
westora dokument. Ale musi liczyć się
z konsekwencjami. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Odpowiadając na apel
Stowarzyszenia Nasz Ur-
synów, chcę przypomnieć
pomijany w dotychczaso-
wych publikacjach kluczo-
we wydarzenie dla budo-
wy kościoła pw. Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Na
początku małe wprowa-
dzenie.

W1965 roku rodzice mojej żo-
ny Lucyny państwo Balcerkowie
zamieszkali na Starym Imielinie
przy ulicy Pustułeczki 4. Wtedy
ulica należała do dzielnicy Mo-
kotów. Mieszkańcy południowej

części Mokotowa dojeżdżali do
pracy na Służewiec Przemysło-
wy i do Dworca Południowego
autobusami linii 131 lub 205
kursującej w późniejszych latach
do Piaseczna .Z działki było wi-
dać rozległe okoliczne pola i sa-
dy miejscowych rolników i trzy
charakterystyczne obiekty: dom
z czerwonej cegły zwany przez
starych mieszkańców  domem
Żubra, kościół Św. Katarzyny na
Służewie i elektrociepłownię na
Siekierkach. W kościele tym w
czerwcu 1975 roku braliśmy z
małżonką ślub i w tym też roku

zostałem mieszkańcem Moko-
towa. 

Pamiętam, że pod płot nasze-
go domu zimą podchodziły sar-
ny i rozgrzebywały kopce, w któ-
rych rolnicy przechowywali wa-
rzywa. Po polach biegały zające
było dużo bażantów, kuropatw.
Zdarzały się też lisy i dziki. Czę-
sto też na okolicznych polach or-
ganizowano polowania z nagon-
ką. Nasza parafia (pw. św. Zofii
Barat) mieściła się w Grabowie
przy ulicy Tanecznej.  Wtedy pro-
boszczem był ksiądz Tadeusz
Wojdat. Od połowy lat 70- tych
ubiegłego wieku czynił on sta-
rania o pozwolenie na budowę
nowego kościoła na Ursynowie  i
wskazanie jego lokalizacji. Ko-
ściół w Grabowie był już za cia-
sny  dla coraz większej ilości
wiernych zamieszkujących na
budowanym już Ursynowie,
gdzie pierwsi lokatorzy pojawi-
li się w grudniu 1974 roku. 

Wiosną 1977 roku tuż za na-
szym płotem prowadzono już
prace ziemne pod mający po-
wstać szpital onkologiczny. Uli-
ca Pustułeczki miała podłoże
piaszczyste i po deszczu do ulicy
Puławskiej trzeba było przedo-
stawać się przez duże kałuże i
błoto. Właśnie na wiosnę 1977
zaczęto utwardzać ulicę betono-
wymi płytami. Na początku lip-
ca wszystkie posesje od ulicy Pu-
ławskiej do Rolnej (dzisiaj alei
KEN) odwiedzał dzielnicowy i
przypominał o obowiązku ko-
szenia trawy wzdłuż płotów oraz
utrzymywania porządku na
działkach. Na naszej działce mia-
łem prowizoryczny garaż samo-
chodowy, wykonany samodziel-
nie z metalowych prętów i po-
kryty namiotem harcerskim tzw.
„ dziesiątką”. Dzielnicowy zasu-
gerował, że dobrze byłoby roze-

brać tę „ budowlę”, ale go nie
posłuchałem. 

W dniu 19 lipca 1977 roku w
godzinach południowych na ro-
gu ulicy Rolnej i Pustułeczki
gdzie rosła bardzo duża topola,
pojawił się ksiądz Tadeusz Woj-
dat . Rozmawialiśmy przez chwi-
lę i wtedy dowiedzieliśmy się, że
na budowę szpitala onkologicz-
nego przyjedzie I sekretarz KC
PZPR Edward Gierek. Od razu
skojarzyliśmy, że wizyta dzielni-
cowego spowodowana była wła-
śnie tym przyjazdem najważ-
niejszej osoby w państwie.
Ksiądz chciał przekazać mu list
zawierający prośbę o wydanie
pozwolenia i lokalizację nowego
kościoła na Ursynowie. Po chwi-
li od ulicy Puławskiej pojawiła
się kolumna samochodów w asy-
ście policyjnych radiowozów. My

z sąsiadami udaliśmy się na swo-
je działki i z nich obserwowali-
śmy całe to zdarzenie. Pierwsze
samochody skręciły w lewo w
ulicę Rolną a czwarty z nich za-
trzymał się przez chwilę przy
księdzu Tadeuszu , wysiadł z nie-
go ktoś po cywilnemu i ksiądz
wręczył mu list. Właśnie od wrę-
czenia tego listu sprawa budo-
wy kościoła na Ursynowie na-
brała przyspieszenia i zgoda na
budowę została wreszcie wyda-
na. Wieczorem z dziennika te-
lewizyjnego dowiedzieliśmy się,
że Edward Gierek brał udział we
wmurowaniu kamienia węgiel-
nego pod budowę Centrum On-
kologii. 

Nie wiem dlaczego kronika-
rze ursynowscy pomijają to wy-
darzenie, być może nie wiedząc,
że taki fakt miał miejsce. Czyżby

osoba Edwarda Gierka i tej
„wstrętnej komuny” była tego
powodem? Można o to spytać
księdza Tadeusza, bo to był waż-
ny moment w jego staraniach o
budowę kościoła i powinien to
zdarzenie pamiętać. Rodziny
Balcerków i Knyziaków były na-
ocznymi świadkami tego wyda-
rzenia. W roku 1978 przeprowa-
dziliśmy się z żoną  na Dolny Mo-
kotów, a w roku 1988 wrócili-
śmy  na Ursynów i zamieszkali-
śmy przy ulicy Żabińskiego.

M i r o s ł a w  K n y z i a k
PS .Dołączam do swoich wspo-

mnień zdjęcia domu przy Pustu-
łeczki 4 ze wspomnianym gara-
żem, wykonane w pamiętną zimę
1978/1979, a ten malec na zdję-
ciu to nasz syn Krzysztof i żona
Lucyna dzielnie odśnieżająca doj-
ście do furtki.

Trwa zamieszanie wokół „Królówki”

Wolnoć Tomku w swoim domku?

FOTO WIKIPEDIA

40 lat megaosiedla Ursynów

Zapomniana wizyta Edwarda Gierka 
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Zdecydowałem się napisać ten tekst, bo
choć z natury jestem chyba osobą łagod-
ną, to moja cierpliwość powoli się koń-
czy. Nie pozwolę, by kilku politycznych
frustratów próbowało robić sobie rekla-
mę opluwając mnie. 

Jestem radnym dzielnicy Ursynów i szefem Ba-
zarku Na Dołku. Zdobyłem mandat wyborców
komunikując z jakiego środowiska się wywodzę i
o co walczę, bo walczę o to, by owi frustraci nie do-
prowadzili do likwidacji Bazarku. Stoi za nami
społeczny kapitał w postaci tysięcy klientów, któ-
rzy nam zaufali. Zaręczam, że przetrwam kłam-
stwa sugerujące, iż jako radny wykorzystuję mie-
nie gminy do prywatnych interesów. Przetrwam
też kłamstwa, że Bazarek może być gdziekolwiek
indziej niż w rejonie ul. Polaka. Przetrwam, bo kie-
ruje mną zwyczajna ludzka uczciwość, a nie cho-
ra ambicja. Pytanie więc, czy pan Skubiszewski
przetrwa choćby do końca tego tekstu. Bo to tekst
o kłamstwach na mój temat i na temat Bazarku.

Wiedząc o budowie Południowej Obwodnicy
Warszawy wcześnie rozpoczęliśmy przygotowania
do przenosin. Od początku też towarzyszy nam za-
wiść Piotra Skubiszewskiego, który z tylnego krze-
sła próbuje rządzić kilkoma agresywnymi radny-
mi dzielnicy. Z tylnego krzesła, ponieważ jest oso-
bą całkowicie prywatną, a to dlatego, że tak chciał
zostać kiedyś burmistrzem, że wzgardził manda-
tem radnego. Burmistrzem jednak nie został. Wy-
padł z publicznej sfery i popadł w polityczną fru-
strację. Wtedy wymyślił sobie, że ja i Bazarek, a ra-
czej wściekłe ataki na nas, będą trampoliną, któ-
ra pozwoli mu „wrócić do gry”. 

No i pan Skubiszewski skacze sobie teraz na tej
trampolinie. Poniżej pasa. Udowadnia, że Bazarek
może zostać przeniesiony koło Areny Ursynów,
dobrze wiedząc, że to kłamstwo. Wskazywana
przez niego lokalizacja jest niemożliwa, bo są
roszczenia do tamtego terenu. Rozpatrywana
przeze mnie kiedyś ewentualna awaryjna lokali-
zacja również nieopodal Areny jest z kolei obecnie
niebezpieczna, bo ulokuje się w tym rejonie zaple-
cze budowy obwodnicy, a ruch ciężkiego sprzętu
zagrażać będzie klientom i kupcom.

W wyniku rozmów z mieszkańcami ul. Polaka
ustaliliśmy, że zlokalizujemy Bazarek w rejonie
obecnej pętli autobusowej. W planie był bliżej blo-
ków, ale odsunęliśmy go, żeby dmuchać na zim-
ne, jeśli chodzi o spokój i wygodę mieszkańców.
I tu znów pojawia się kłamstwo, bo Piotr Skubi-
szewski w mediach opowiada, że mieszkańcy są
przeciwni. Próbuje chodzić po domach, straszyć lu-
dzi, to zakrawa na obsesję. Mało tego, zmobilizo-
wał osoby, którym droga jest okoliczna zieleń.
Zmobilizował, ale nie powiedział, że to nie Baza-
rek ją zniszczy, ale planowana w przyszłości budo-
wa kolejnych bloków!

W ten sposób dochodzimy powoli do trzeciego
kłamstwa. Piotr Skubiszewski i jego radni powta-
rzają w mediach, że radny Piotr Karczewski popadł
w konflikt interesów, bo wykorzystuje gminny te-
ren do robienia interesów. To pierwszy taki przy-
padek konfliktu interesów na Ursynowie. Nigdy
wcześniej nie zdarzyło się by wojewoda interwenio-
wał w sprawie wygaszenia mandatu radnego dziel-
nicowego – peroruje Skubiszewski. Tak, również

nigdy wcześniej nie zdarzyła się na Ursynowie ta-
ka manipulacja, aby pod od lat użytkowaną loka-
lizacją bazaru ktoś nagle zmienił właściwość czę-
ści gruntu. Nagle, czyli na jesieni zeszłego roku, w
apogeum ataków na mnie. Gdyby to chodziło choć
o centralną część, ale sprawa dotyczy bocznego pa-
seczka, może 5 czy 7 procent powierzchni. Zasta-
nówcie się Państwo, co ja mam zrobić? Na kilka
miesięcy przed przenosinami? Przesunąć granicę
bazarku o kilka metrów, żeby nie dotykała gmin-
nej ziemi? Zlikwidować Bazarek, któremu zaufa-
ły tysiące mieszkańców? Przecież to absurd. Prze-
cież oczywistym jest, że od wielu lat działamy przy
ul. Braci Wagów w dobrej wierze i z pełnym respek-
tem dla unormowań prawnych. Dlatego nikt nie
ma prawa wprowadzać takich zmian z mocą
wsteczną. Tylko po to, by ugrać coś dla siebie. Pra-
wo to nie jest guma do żucia.

Polityka, nawet ta lokalna, to nie jest zabawa w
piaskownicy. Zdaję sobie z tego sprawę. Zwłasz-
cza jak chce się działać w zgodzie z własnym su-
mieniem i interesem mieszkańców. A ja dla siebie
innej drogi nie widzę. Płacę cenę za to, że nie-
dawno ujawniłem, iż ugrupowanie pana Skubi-
szewskiego próbowało mnie przekupić obietni-
cami odstąpienia od ataków na bazarek, bym ja z
kolei poparł ich polityczny plan przejęcia władzy
w dzielnicy. Gdy sprawę upubliczniłem wybuchł
skandal. Piotr Skubiszewski musiał przemalowy-
wać szyld swojego ugrupowania. Cytując pana
Zagłobę w „Potopie”: „diabeł przebrał się w ornat
i na mszę ogonem dzwoni”. Tyle że w Piotrze Sku-
biszewskim, tu z kolei przywołam słowa Wokul-
skiego z „Lalki”, „jest tyle demona, ile trucizny w
zapałce”. Jest człowiekiem. Obrażonym na cały
świat, zawiedzionym i pełnym niezdrowych am-
bicji. Ale to go nie upoważnia do tego, by bawił się
moją wiarygodnością. Chcę to podkreślić ostatni
raz i z pełną mocą.

P i o t r  K a r c z e w s k i
P r e z e s  S t o w a r z y s z e n i a  K u p c ó w

i  u r s y n o w s k i  r a d n y

Na początku każdego działania społecz-
nego słyszy się zazwyczaj słowa typu
„Nie da się”, „Jest już za późno” czy „To
władze powinny się tym zająć”, „I tak
nie mamy na to wpływu”. Ale jeśli się
chce, to można – dowodzi tego przykład
doprowadzenia do zracjonalizowania
przebudowy ulic Beli Bartoka i Jastrzę-
bowskiego. 

W poprzedniej edycji budżetu partycypacyj-
nego wśród zwycięskich inicjatyw był projekt
„Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowe-
rowe na wybranych ulicach Ursynowa”. Zakła-
dał on m. in. zwężenie ulic Beli Bartoka i Ja-
strzębowskiego oraz malowanie pasów rowe-
rowych na jezdni. 

Jako PROJEKT URSYNÓW jesteśmy zdecydo-
wanymi zwolennikami budowy dróg dla rowe-
rów, a nie malowania pasów rowerowych. Uwa-
żamy, że z infrastruktury rowerowej, powstałej
z publicznych środków, powinni mieć możliwość
korzystać wszyscy, także rodziny z dziećmi i se-
niorzy. Tajemnicą poliszynela jest bowiem fakt,
iż z pasów rowerowych korzysta tylko wąska
grupa rowerzystów. Ci wszyscy, którzy jazdę ro-
werem traktują jako sposób spędzania wolnego
czasu, wolą jeździć bezpieczniejszymi drogami
rowerowymi. 

Mając na uwadze podobny przykład przebu-
dowy ulicy Stryjeńskich, w sprawie której dzia-
łaliśmy razem z mieszkańcami, postanowiliśmy
być aktywni również w tej kwestii. Naszym celem
było doprowadzenie do poprawy bezpieczeń-
stwa użytkowników ruchu poprzez budowę do-
datkowych przejść dla pieszych, wykonanie azy-
li na obecnych przejściach i w drugiej kolejności
– budowa dróg rowerowych. Jak zwykle w tego
typu przypadkach, zaczęliśmy od licznych spo-
tkań z mieszkańcami, których kumulacją było
spotkanie 15 grudnia 2016 roku w Domu Kultu-
ry Stokłosy. W spotkaniu z około 150 osobami z
pobliskich bloków uczestniczył m. in. burmistrz
naszej dzielnicy Robert Kempa, który zapropono-
wał spacery z mieszkańcami i wspólne omówie-
nie planowanych zmian. Spacery odbyły się w
styczniu i lutym, mimo mroźnej, zimowej aury w
każdym z nich uczestniczyło po kilkudziesięciu
mieszkańców żywo dyskutujących i przedsta-
wiających swoje pomysły przebudowy ulicy. Do-
datkowo uruchomiliśmy petycję internetową,
dzięki której w prosty sposób mieszkańcy mogli
wyrazić swoje poparcie dla modyfikacji propono-

wanych w projekcie zmian. Dzięki zaangażowa-
niu bardzo licznej grupy mieszkańców, wspólnie
udało się osiągnąć zamierzone cele. W komuni-
kacie Urzędu Dzielnicy z 22 marca br. czytamy
bowiem:

„Urząd Dzielnicy zdecydował o dokonaniu mo-
dyfikacji koncepcji, czyli: - poszerzenie chodnika
przy obu przejściach podziemnych (… ), - wyko-
nanie przejścia dla pieszych na wysokości Barto-
ka 8, - wykonanie azyli na przejściach (…). Jeśli
chodzi o drugą część projektu, czyli umożliwienie
przejazdu dla rowerów, to najkorzystniejszym dla
wszystkich rozwiązaniem jest wykonanie drogi
rowerowej poza jezdnią (…), przy czym jej projekt
powstanie w drugim etapie. W sprawie zmian na
ul. Jastrzębowskiego Zarząd Dzielnicy Ursynów
postanowił wystąpić do Zarządu ZDM z prośbą o
zaprojektowanie drogi rowerowej po wschodniej
stronie al. KEN, co umożliwi wykonanie drogi ro-
werowej wzdłuż ul. Jastrzębowskiego w docelo-
wym kształcie”.

Dzięki temu, że udało nam się przekonać do
dialogu i współpracy zarówno władze dzielnicy,
jak i mieszkańców, została wspólnie wypracowa-
na nowa koncepcja przebudowy. Bo przecież zmia-
ny są po to, aby nam wszystkim na Ursynowie ży-
ło się jeszcze lepiej.

Jako osoby działające w stowarzyszeniu PRO-
JEKT URSYNÓW wierzymy, że możemy kształ-
tować nasze najbliższe otoczenie. Dotychczaso-
we działania utwierdzają nas w przekonaniu, że
każdy ważny problem lokalnej społeczności da
się rozwiązać przy poparciu mieszkańców i do-
brze zorganizowanym działaniu.  Nasze działa-
nia pokazały także, że nawet mała grupa aktywi-
stów może zaangażować do działania większe
grono bezpośrednio zainteresowanych osób. Za-
miast powtarzać, że czegoś nie da się zrobić, że
i tak się nie uda, czasami warto wziąć sprawy w
swoje ręce. 

M a g d a l e n a  P i e t r o ń
K a m i l  O r z e ł

W dniach 27-28 marca w
Warszawie został zorgani-
zowany Kongres Innowa-
torów. Drugi dzień kon-
gresu odbywał się na Ursy-
nowie na Torze Wyścigów
Konnych na Służewcu. 

W tym dniu na Kongresie po-
jawili się nie tylko szefowie
państw Grupy Wyszehradzkiej,
ale wystąpiła również na nim, z
inspirującym przemówieniem,
prezes YouTube pani Susan Woj-
cicki. To w naszej dzielnicy na
koniec Kongresu w została pod-
pisana tzw. “Deklaracja War-
szawska” w sprawie innowacyj-
ności Grupy Wyszehradzkiej. 

Dobrze, że władze państwo-
we stawiają na innowacyjną go-
spodarkę. To dobre działanie, o
ile zostanie wdrożone i zacznie
przynosić wymierne efekty pol-
skiej gospodarce. Jest to ważna
kwestia dla rozwoju naszej go-
spodarki oraz tworzenia nowych
miejsc pracy w naszym najbliż-
szym sąsiedztwie. Mieszkając na
Ursynowie, możemy być dum-
ni, bo to w naszej dzielnicy po-
wstała za kwotę ponad 350 mln
złotych jedna z większych inno-

wacyjnych inwestycji nauko-
wych – Cezamat, czyli Centrum
Zaawansowanych Materiałów i
Technologii, które stworzono ja-
ko konsorcjum uczelni wyższych
i jednostek badawczych. Już ja-

kiś czas temu sformułowałem
wraz z prof. Lechem Królikow-
skim wizję Ursynowa jako „Doli-
ny Krzemowej”. To właśnie wo-
kół CEZAMAT-u czyli na terenie
ursynowskich Wyczółek mogą
powstawać innowacyjne przed-
sięwzięcia naukowo-gospo-
darcze. 

Od kilku lat próbuję promo-
wać ideę powstania Parku Pol-
skich Wynalazców, nie tylko ja-
ko hołd dla polskiej myśli wyna-
lazczej ale również jako miejsce
gdzie można pokazać przy-
szłość polskich innowacji.
„Ławki polskich wynalazców”,
projekt zgłoszony przeze mnie,
Piotra Skubiszewskiego i Pio-
tra Gąsowskiego w Budżecie
Partycypacyjnym na 2018 rok
to symboliczne pokazanie jak
można patrzeć na innowacje w
naszej dzielnicy. Chciałbym,
aby burmistrz Ursynowa Ro-
bert Kempa spojrzał na projekt
Parku Polskich Wynalazców
czy Pikniku Młodych Wynalaz-
ców nie w kategoriach politycz-
nych, ale przede wszystkim ja-
ko możliwość wsparcia pomy-
słu budowy naszej dzielnicy
opartej na wiedzy. Obecność
na naszym terenie takich uczel-
ni jak SGGW czy Vistula oraz
takich przedsięwzięć jak CEZA-
MAT – to szansa dla naszej
dzielnicy. Mam nadzieję, że ją
wykorzystamy.

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
O t w a r t y  U r s y n ó w

W sprawie artykułu Ewy Cygańskiej
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do artykułu p. radnej Ewy Cygańskiej „Spór o Wiolinowy Pasaż” („Passa” nr 852
z 16 marca – przyp. red.) Zarząd SBM „JARY” uprzejmie wyjaśnia, że procedury ustalenia kolejno-
ści nabytych mieszkań przez przyszłych inwestorów oraz samego losowania kolejności zostały ujęte
w regulaminach uchwalonych przez Radę Nadzorczą w dniach 19 stycznia i 15 czerwca 2015 roku.
Samo losowanie odbyło się pod nadzorem notariusza, a jego przebieg nie budzi zastrzeżeń.

Z poważaniem

P i o t r  J a n o w s k i
P r e z e s  Z a r z ą d u  S M B  „ J A R Y ”
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Życie pokazuje częstokroć, że w sytuacjach, kiedy coś działa w miarę dobrze,
lepiej niczego nie zmieniać. Wiemy, że czasem lepiej zostawić sprawy ich
własnemu biegowi niż wprowadzać zmiany, które zamiast poprawić, mo-

gą wszystko pogorszyć. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zacznie grzebać w silni-
ku samochodu, jeśli sytuacja tego nie wymaga. Znane są przypadki, kiedy daną rzecz
się rozmontuje i trudno ją ponownie złożyć, zwłaszcza gdy zabiera się do tego amator. Bywa, że urzą-
dzenie działa, ale zostają jakieś śrubki lub inne części, z którymi nie wiadomo co zrobić. Podobnie zda-
rzyć się może w wielu innych kwestiach. Sprawy mogą okazać się drażliwe, szczególnie wtedy, gdy
dotyczą tzw. stosunków międzyludzkich, czyli relacji pomiędzy pracownikiem i jego pracodawcą. 

Od jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej pojawia się dyskusja o potrzebie wprowadzenia za-
kazu handlu w niedziele i jego ograniczeniu. Zwolennicy tego pomysłu motywują to potrzebą
ochrony interesów pracowników zatrudnionych głównie w sklepach wielkopowierzchniowych,
choć nie tylko. Obywatelski projekt w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę trafił już do Sejmu
RP. Rząd zarekomendował go wstępnie, ale dostrzegł w nim wiele szczegółów wymagających dal-
szej pracy. Poprawki dotyczą przede wszystkim liczby niedziel w miesiącu objętych zakazem. Nie
ma też zgody na karanie więzieniem za łamanie zakazu. 

Projekt jest dość restrykcyjny wobec pracodawców nieprzestrzegających przepisów ustawy o za-
kazie handlu. Groziłaby za to grzywna lub kara ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do lat
dwóch. Wywołało to zrozumiałą dyskusję. Po jednej stronie stawiane są argumenty zwolenników
ograniczeń, po drugiej przeciwników. 

Zdecydowane stanowisko – za wprowadzeniem zakazów w handlu – wyraża przewodniczący sek-
cji krajowej pracowników handlu NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara. Po drugiej stronie słychać
głosy organizacji reprezentujących interesy pracodawców, ekonomistów i znakomitą większość sa-
mych klientów. Ograniczenia oznaczają bowiem utrudnienie życia tym ostatnim. Dotyczy to głów-
nie osób, które w niedziele dokonują zakupów. 

Padają też argumenty, że utrudnienia wprowadzone ustawowo dla dużych sklepów dadzą szan-
sę na zwiększenie sprzedaży małym, rodzinnym sklepikom. Otóż ten argument zupełnie do mnie

nie przemawia, bo zmuszeni do więk-
szych zakupów przed niedzielą (ob-
jętą zakazem) nie będziemy kupować
w małych sklepach, czy na bazarach
więcej, lecz mniej. Udajemy się tam
na zakupy szukając zupełnie innych
artykułów niż w dużych sklepach. Te
dwa elementy handlu są zupełnie in-
ne i nie mają istotnego wpływu na sie-

bie. Wystarczy przeanalizować specyfikę dokonywanych zakupów, by się o tym przekonać. Potwier-
dzają to również przedstawiciele pracodawców i stowarzyszeń takich jak Konfederacja Lewiatan.
Trzeba przyznać, że argumentacja zwolenników zakazu nie brzmi przekonująco. Trudno mówić,
że kierują się troską o interesy pracowników, gdy ma się to odbywać kosztem klientów. 

Ja sam dołączam się do grona przeciwników zmian. Chociaż projekt dotyczy znacznej grupy osób
pracujących w handlu, które rzekomo mogłyby na tym zyskać, liczba osób, które zostałyby pokrzyw-
dzone przez ustawę, jest nieporównywalnie większa. Więc gdzie tu logika? 

Sprawa dotyczy wrażliwej kwestii – wolności handlu. Po doświadczeniach PRL znakomita więk-
szość Polaków jest przeciwna polityce zakazów i nakazów. Zresztą, dotyczy to nie tylko PRL. Histo-
ria w skali stuleci jest pełna przykładów, gdy zakazy i nakazy były jedną z form opresji wobec nas.
Dlatego wprowadzanie zmian dotyczących handlu w niedziele skomplikuje istniejący stan rzeczy
i na pewno nie wzbudzi entuzjazmu Polaków. Nasuwa się pytanie: komu to naprawdę ma służyć?
Po latach stania w kolejkach i przeżywania niezliczonych upokorzeń, aby kupić „cokolwiek”, wol-
ność handlu wydaje się nie lada osiągnięciem i dobrodziejstwem. Czy mamy zrezygnować z tego,
co wywalczono z takim trudem? 

Do sprawy należy podejść zgodnie z zasadą obowiązującą lekarzy – „Primum non nocere” (po
pierwsze nie szkodzić”). Warto o tym pamiętać przy podejmowaniu decyzji. 

Pozostając w kręgu medycyny, warto też zauważyć, że w służbie zdrowia udało się wprowadzić
system motywujący do pracy w dni wolne. Nikomu z pracowników zatrudnionych w szpitalach oraz
innych placówkach medycznych nie przyjdzie do głowy, aby nie pracować w dni wolne, bo ktoś chce
pobyć z rodziną. Nawet w przychodniach istnieje pomoc całodobowa. 

Rodzina jest oczywiście ważna, mimo to personel medyczny jest odpowiednio zmotywowany do
podejmowania pracy w systemie dyżurów. Wielu pracowników chce je brać ze względu na lepsze
wynagrodzenie. 

Argument szefa „Solidarności” Piotra Dudy – jakoby z rozmów prowadzonych z pracownikami
(zwłaszcza z kobietami) wynikało, że nie chcą wyższego wynagrodzenia kosztem spędzenia nie-
dziel z rodziną budzi moje wątpliwości. Podobnie jak argument, że u naszych zachodnich sąsiadów
istnieje zakaz pracy w handlu w niedziele. Pamiętajmy, że jesteśmy krajem na dorobku. Nasi sąsie-
dzi mogą sobie na takie rozwiązania pozwolić. My – jeszcze nie.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Primum non nocere

„Od jakiegoś czasu w prze-
strzeni publicznej pojawia się
dyskusja o potrzebie wpro-
wadzenia zakazu handlu w
niedziele i jego ograniczeniu”

Piórem Derkacza
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JAK MŁYNARSKI SZEDŁ DO NIEBA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

W niebie, w sektorze dla poetów,
Grono wybrańców boskich mieszka,

Plejada mistrzów kabaretu:
Jeremi, Jonasz i Agnieszka.

Tylko najlepsi w swojej klasie
Mogą dostąpić tu zaszczytów.
Bóg na poezji dobrze zna się
I nie pozwala wciskać kitu.

Nowych piosenek słucha co dzień,
Do twórców bosko się uśmiecha,

Aż raz rzekł, głaszcząc się po brodzie:
Jeszcze mi tylko brak Wojciecha.

Wiem, że na Ziemi, zwłaszcza teraz,
Niełatwo żyje się poecie,

Więc go zapraszam, niech wybiera,
Czy chce żyć tam, czy w lepszym świecie?

Jest godzien zasiąść przy mym tronie,
- Rzekł Bóg z podziwem o artyście.

Czas by się znalazł w naszym gronie,
Namówcie na to Wojtka w liście.

Więc piszą: Drogi nasz Wojciechu!
Bardzo tęsknimy, brak nam ciebie.

W Polsce realia nie do śmiechu,
A tutaj będziesz żył jak w niebie.

Tu świeci słońce, nie ma deszczu,
Mamy kabaret z nocnym barem,

Czasem tu wpadnie któryś z wieszczów, 
Albo spotkamy się z Hemarem.

Tu będziesz wiódł beztroskie życie,
Ciesząc się sławą i uznaniem,

Wszak powinieneś stać na szczycie
Za swoje wiersze i śpiewanie.

W kraju marnujesz się, niestety,
W walce z głupotą nie dasz rady,

Dziś niszczy się autorytety,
Liczy się forsa i układy.

Szlachetność? Rzadka to dewiza,
Ty zamiast zyskać, wolisz stracić,
Nie umiesz władzy się podlizać,
Nigdy nie dałeś się zeszmacić.

Próbujesz świat i ludzi zmieniać,
Wiesz co naprawdę im dolega,

Widząc realne zagrożenia,
Ironizujesz, kpisz, ostrzegasz…

Właśnie z szacunku dla człowieka,
Poezja ma być prawdomówna,

Nigdy nie chciałeś biernie czekać,
Aż przyjdzie walec i wyrówna.

Lecz choć uznanie masz wśród elit,
Przekaz gdzieś ginie w szarym tłumie,

Twoje starania diabli wzięli,
Tłum twych aluzji nie rozumie.

Twój głos wołaniem jest na puszczy,
Bez przerwy bijesz głową w ścianę,

Inni zdobyli poklask tłuszczy,
Choć skutki tego opłakane.

Króluje banał, disco polo,
Prawda niemiła jest dla ucha,
Ludzie się chłamem zadowolą,

Mądrych poetów nikt nie słucha.

Miernoty dają do wiwatu,
Wielkich przywódców ani śladu,
Kraj przypomina dom wariatów,

Pora opuścić ziemski padół.

Ten list widocznie go przekonał.
I nie pomoże żal i lament.

Odszedł. Historia już skończona,
Ale zostawił nam testament.

Nie patrzmy w przyszłość z niepokojem,
Jeszcze nie wszystko jest stracone!
Nic nas nie złamie! Róbmy swoje!

Póki możemy grać w zielone.

Kamil Stoch
drugi w Pucharze Świata w skokach narciarskich

Skoki narciarskie można porównać do ludzkiego życia. Stajemy na rozbiegu i zaczynamy je-
chać. Na progu odbijamy się od rodziny i zaczynamy samodzielny lot. Jak to w życiu, jeden leci
krótko i spada na bule. Drugi leci i leci, w stylu dopasowanym do własnych możliwości. Ważne
dla wszystkich jest lądowanie. Przecież od tego, jak wylądujemy, zależy nasz sukces. Możemy wy-
lądować stylowo lub mniej stylowo.  Za mniej stylowe lądowanie uważa się podparcie lub zwy-
czajną wywrotkę czyli upadek. Tego ostatniego nikomu nie życzę. A tak w ogóle, po co mamy la-
tać i to w dodatku z nartami na nogach.  Od tego mamy Stocha, Żyłę, Kota i Kubackiego.   

J e r z y  D e r k a c z

Kino Dokumentu w Domu
Sztuki SMB „Jary” gościło
niedawno Monikę Pawlu-
czuk.  Młoda, sympatycz-
na i utalentowana reży-
serka mieszka na Imieli-
nie, co w jubileuszowym
roku czterdziestolecia Ur-
synowa wydaje się warte
podkreślenia. 

Absolwentka Programu Do-
kumentalnego w Mistrzowskiej
Szkole Reżyserii Filmowej An-
drzeja Wajdy pokazała trzy cie-
kawe, bardzo różniące się od sie-
bie filmy. „Modelki” to porusza-
jący reportaż z pokazu mody,
którego uczestniczkami były
dziewczyny poruszające się na
wózkach inwalidzkich. Do Taj-
landii przeniósł nas dokument
„Kiedy będę ptakiem”, ukazując
starania kobiety z birmańskiego
plemienia Kajan o poprawę swe-
go losu. „Koniec świata” okazał
się nastrojowym nokturnem o
ludziach, którzy zmagając się z
samotnością telefonują nocą do
radia i odpowiadają na pytania o
koniec świata.

Dwa ostatnie filmy zostały ob-
sypane nagrodami na festiwa-
lach, wszystkie trzy – bardzo
spodobały się publiczności Kina
Dokumentu w Domu Sztuki,

czemu dała ona wyraz oklaska-
mi i pełnymi entuzjazmu wypo-
wiedziami na spotkaniu z Mo-
niką Pawluczuk.

Pokaz został sfinansowany ze
środków Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy, a zorganizo-
wany przy współpracy Studia
Filmowego Kalejdoskop. Part-
nerem pokazu było Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich.

A B U

Filmowy wieczór z ursynowianką
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Przedwojenna perła architek-
tury i jeden z najpiękniejszych
obiektów wyścigowych na
świecie odzyskuje swój blask.
Remont najważniejszej trybu-
ny na służewieckim torze do-
biega końca. Totalizator Spor-
towy przywraca do życia uni-
katowe miejsce w sercu War-
szawy. Pierwszy od 3 maja
1939 r. remont generalny Try-
buny Honorowej na warszaw-
skim Torze Służewiec dobiega
końca. 

Prace rozpoczęły się na przełomie
2015 i 2016 roku. Zgodnie z założonym
harmonogramem, po 15 miesiącach
prac modernizacyjnych roboty są na
ukończeniu. Wkrótce poszczególne
urzędy przystąpią do odbioru komplek-
sowo wyremontowanej trybuny. Obec-
nie prowadzone są ostatnie prace wy-
kończeniowe – aranżacja wnętrz i wy-
posażanie trybuny. Cały kompleks Toru
Wyścigów Konnych na Służewcu jest
wpisany do rejestru zabytków, dlatego
wszystkie prace prowadzone są pod
nadzorem stołecznego konserwatora
zabytków. 

Totalizator Sportowy, spółka z jed-
noosobowym udziałem skarbu pań-
stwa, postawił sobie za cel przywróce-
nie perle architektury międzywojennej
należnego jej blasku. Harmonogram
remontu Trybuny Honorowej zakładał
ukończenie prac przed rozpoczęciem
sezonu wyścigowego 2017. Jednako-
woż w trakcie prac remontowych oka-
zało się, iż niezbędna jest zmiana nie-
których z elementów wykończenia. To-
talizatorowi Sportowemu, który od po-
nad 60 lat jest mecenasem polskiej kul-
tury i sportu, szczególnie zależy na tym,
by Trybuna Honorowa była remonto-
wana w standardzie i przy użyciu środ-
ków dających gwarancję trwałości i od-
powiedniej jakości. Obiekt ma bowiem
służyć warszawianom i miłośnikom wy-

ścigów konnych przez kolejne kilka-
dziesiąt lat. 

W związku z tym, oficjalne otwarcie
całej trybuny dla publiczności zaplano-
wano na dzień 24 czerwca 2017 r. Jed-
nocześnie już od pierwszego dnia wy-
ścigowego sezonu, czyli od 23 kwiet-
nia, dostępne będą dla widzów ze-
wnętrzne kasy trybuny, zwane potocz-
nie „Akwarium”. – Pragniemy wyko-
nać modernizację tego wspaniałego za-
bytku najlepiej jak jest to możliwe i jak
najszybciej  – tłumaczy Sylwester Pu-

czen, rzecznik prasowy służewieckie-
go toru. – Jednakowoż niektóre proce-
sy wymagają czasu oraz odpowiedniej
staranności. Jako przykład podam tech-
nikę kładzenia gładzi na ścianach we-
wnątrz budynku. Prościej i taniej było-
by to wykonać maszynowo, ale trwalsze
i bardziej estetyczne będzie wykonanie
tych prac ręcznie, z wykorzystaniem
gładzi cementowo-wapiennych – tłu-
maczy. 

Trudno odmówić racji przedstawi-
cielowi państwowej spółki. Zbytni po-

śpiech nie służyłby doprowadzeniu za-
bytkowego obiektu do stanu sprzed II
wojny światowej, kiedy to Służewiec
uznawany był powszechnie jako najno-
wocześniejszy i najbardziej funkcjo-
nalny tor wyścigowy w Europie.  Nie-
jako w cieniu robót remontowych pro-
wadzone są również działania mające
na celu sprawdzenie możliwości po-
nownego umieszczenia w Trybunie
Honorowej pokazujących piękno wy-
ścigów konnych dzieł sztuki, które
znajdują się obecnie w posiadaniu Pol-

skiego Klubu Wyścigów Konnych. Są
one wpisane do rejestru zabytków ru-
chomych. W związku z tym niezbędne
jest odpowiednie zabezpieczenie ich
ekspozycji.

W 2008 r. Totalizator Sportowy pod-
jął się misji odbudowy podupadłej infra-
struktury Toru Wyścigów Konnych na
Służewcu, a także przywrócenia mody
na wyścigi konne. W trakcie dziewięciu
sezonów wyścigowych, które w tym
czasie zostały zorganizowane, spółka
przeprowadziła szereg remontów za-
bytkowych budynków, równocześnie
rozwijając wyścigi konne i promując je
wśród mieszkańców stolicy. – Jesteśmy
świadomi, że większość z odwiedzają-
cych służewiecki hipodrom osób liczy-
ła, iż obejrzy wyremontowaną Trybunę
Honorową już 23 kwietnia, w dniu in-
auguracji kolejnego sezonu wyścigo-
wego  – dodaje Sylwester Puczen. – Za-
pewniam, że również my chcemy jak
najszybciej podjąć publiczność w tym
pięknym budynku, ale remonty obiek-
tów objętych ochroną konserwatorską
obwarowane są licznymi uzgodnienia-
mi, które inwestor zobowiązany jest
zrealizować w 100 procentach.

Tegoroczny sezon wyścigowy zapo-
wiada się bardzo ciekawie. W trakcie 54
dni zaplanowano 452 gonitwy, w któ-
rych udział wezmą konie pełnej krwi
angielskiej, czystej krwi arabskiej oraz
kłusaki francuskie. Na służewieckim to-
rze zobaczymy też gwiazdy polskiego
turfu, znakomite ogiery Va Bank i Cac-
cini. Rywalizacja tych koni w ubiegło-
rocznej Wielkiej Warszawskiej elektry-
zowała nie tylko pasjonatów wyścigów
konnych. Widzowie odwiedzający słu-
żewiecki hipodrom z pewnością  nie
będą mogli narzekać na brak emocji.
Sprzedaż karnetów na sezon 2017 roz-
pocznie się 3 kwietnia. Szczegółowe in-
formacje można znaleźć na stronie
www.torsluzewiec.pl 

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Do 12 kwietnia  w Galerii Ucznia DK Imielin przy ul. Dereniowej 6  można oglądać
prace mieszkanki Imielina, pani Elżbiety Witek. Autorka ukończyła Wydział
Chemiczny Politechniki Warszawskiej i jak mówi – nigdy nie malowała, ani nawet
nie myślała o malowaniu i dopiero po przejściu na emeryturę zainteresowała się
zajęciami plastycznymi prowadzonymi w Klubie A4 SMB Imielin. 

Tu pod  kierunkiem instruktorów: Marii Kuduk-Białkowskiej, Joanny Wiślickiej, Łukasza
Matuszewskiego i Doroty Wójcik kolejno poznawała zasady rysunku i różne techniki malarskie.
Wzięła udział w siedmiu wystawach zbiorowych organizowanych w Domu Kultury SMB Imielin. Na
obecnej wystawie prezentowane prace wykonane są w różnych technikach, ale szczególną zasługują
akwarele wykonane delikatną i zwiewną kolorystyką. W tej najtrudniejszej technice malarskiej na
końcowy efekt mają wpływ zarówno umiejętności i cierpliwość artysty jak i wybór tematu. Romantyczne
pejzaże i finezyjne kwiaty pani Elżbieta maluje wykorzystując zrobione przez siebie zdjęcia.  Od
niedawna fotografia stała się jej drugą pasją. Szlifuje swój warsztat fotograficzny  na zajęciach
prowadzonych przez panią Marylę Zieleniewską i Jacka Felaka  w Fundacji  Kluboteka  Dojrzałego
Człowieka .  Wystawę sfinansowano ze środków Dzielnicy Ursynów. Można ją zwiedzać od poniedziałku
do piątku w godzinach 14.00-20.00. Wstęp wolny. F o t o  –  M a r y l a  Z i e l e n i e w s k a

Przyzwyczailiśmy się już,
że w programie z cyklu
„Marek Majewski i jego
goście”, goszczącym od
kilku sezonów na scenie
Domu Sztuki, spotykamy
się z czołowymi artystami
estradowymi, których Ma-
rek Majewski zaprasza i
prezentuje, a on sam pełni
skromną rolę gospodarza
i konferansjera, okrasza-
jąc tylko program kilko-
ma własnymi piosenkami.

W poniedziałek 20 marca by-
ło jednak zupełnie inaczej. Głów-
nym bohaterem wieczoru był
sam Marek Majewski, który za-
serwował program autorski, zło-
żony wyłącznie z własnych wier-
szy i piosenek o bardzo zróżnico-
wanym charakterze.

Poprzedził go wprawdzie
dwoma tekstami Wojciecha
Młynarskiego (Ballada o dwóch
koniach i Ballada o Dzikim Za-
chodzie), ale z uwagi na oko-
liczności, było to w pełni uza-
sadnione i wręcz konieczne, bo
nie sposób było nie uczcić pa-
mięci zmarłego kilka dni wcze-
śniej koryfeusza piosenki. Do-
datkowo Marek wzbogacił ów
prolog wspomnieniami o swych
spotkaniach z Młynarskim, co
stało się bardzo osobistą i godną
formą pożegnania mistrza i
przyjaciela.

Potem nastąpił prawdziwy
Majewski Show! Prawie dwugo-
dzinny recital Marka, będący
przeglądem jego bogatego do-
robku artystycznego. Czego tam
nie było! Piosenki liryczne i saty-
ryczne, szanty i bluesy, tłuma-
czenia piosenek bałkańskich i
włoskich (żartobliwie naśladują-
ce włoski oryginał), teksty już
historyczne (choćby te z Festi-

wali Piosenki Prawdziwej), jak i
te najbardziej aktualne (pory-
wająca publiczność piosenka o
San Escobarze i tchnący opty-
mizmem tekst „Przeczekamy”). 

Marek sam zapowiadał swoje
piosenki, okazał się przy tym
wspaniałym gawędziarzem,
zręcznie wplatającym różne
anegdoty, żarty i ciekawostki,
przypominał historie piosenek i
swój udział w zabawach literac-
kich. Dzięki niemu mogliśmy się
upewnić, że „na świecie nie ma
zimnych kobiet” i dowiedzieć się,
„jak się śpiewa po kilku winach
o marynarzach, portach i dziew-
czynach”.

Znam Marka od wielu lat, wy-
stępowałem z nim wspólnie w
programach kabaretowych po-
nad sto razy (samych Giełd Saty-

ry Politycznej było prawie 80),
widywałem go wielokrotnie na
koncertach i w programach tele-
wizyjnych, słuchałem płyt i au-
dycji radiowych, wydawało mi
się, że znam doskonale wszystkie
jego utwory i estradowe tricki, a
jednak potrafił mnie zaskoczyć. 

Towarzyszyli Markowi wy-
trawni muzycy: występujący re-
gularnie z Nohavicą Robert Ku-
śmierski (akordeon, pianino) i
Marcin Fidos (kontrabas).

Marek podbił publiczność, o
czym świadczą niekończące się
bisy. Sądzę, że w pełni udało mu
się wyjaśnić (pozwólcie, że zacy-
tuję słowa jego piosenki), „czym
różni się sztuka od rzemiosła”.

Kolejne spotkanie z gośćmi
Marka Majewskiego w kwietniu.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i  

Totalizator Sportowy z pietyzmem remontuje Trybunę Honorową na Wyścigach

Nim zagramy na ogiera Va Bank...

Galeria Ucznia DK Imielin
NNaa zzddjjęęcciiuu EEllżżbbiieettaa WWiitteekk ((ppoośśrrooddkkuu)),, ppoo jjeejj lleewweejj rręęccee MMaarriiaa KKuudduukk-BBiiaałłkkoowwsskkaa,, ppoo pprraawweejj –– 
JJooaannnnaa WWiiśślliicckkaa

Majewski Show w Domu Sztuki
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25000 zł. 
Tel. 668 681 911

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
663 271 508

POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE 
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

SZYBKA pożyczka, decyzja
nawet w 24 godziny - Zadzwoń
668 681 911

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

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe i
kominkowe, 791 394 791

KUPIĘ znaczki, książki, monety,
medale, 601 235 118; 
22 253 38 79

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

SKUP książek, kazda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd,

666 900 333

SPRZEDAM BEZPO?REDNIO 
3-4 POKOJOWE, 62m2,
ODDZIELNA KUCHNIA!,
DWUSTRONNE!, METRO
URSYNÓW 300 M!, 505 829 693 

WYNAJMĘ lokal użytkowy 100
m2, ul. Baletowa 73, 501 106 436

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

HISZPAŃSKI, 507 087 609

ANGLISTA, nauczyciel
akademicki, wszystkie zakresy,
lekcje indywidualne lub komplet,
22 643 81 23

MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,

matury, gimnazjalne, 605 783 233
NIEMIECKI, tłumaczenia,

korepetrycje, 503 023 925

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DZIAŁKA budowlano-usługowa

przy trasie 722, tel. 602 77 03 61
GĄSIOROWO, gm. Olsztynek,

działki uzbrojone, 602 613 658
SPRZEDAM działkę

pracowniczą 700 m2, domek
gospodarczy i letniskowy,
Siekierki, 606 609 388

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie 
sprzeda tematy:.

Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.

Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

Mieszkania:
!Centrum 70 m2, piękne

mieszkanie w dobrym standardzie,
wys.3,30 m., kamienica 
Tylko 650 tys.zł., 601 720 840 

!Konstancin, 3 pok. 63 m2,
ładne, 440 tys. zł z garażem lub
wynajem 2 tys.zł/m-c, 
601 720 840

!Mokotów, 3 pok.50m2, 
ul. Podchorążych (k.Łazienek),
kamienica, 601 720 840

!Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł., 
601 720 840

!Ursynów, 2  pok. 32 m2, do
wejścia, dobry standard, blok z
windą, 601 720 840

!Ursynów, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia, 601 720 840

Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!Kabaty dom 190/400 m2, do

wejścia, 601 720 840
!Dom Kabaty, 190/410 m2,

blisko metra, cisza, spokój, 
601 720 840

!Dom Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840

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

!Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840

!Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840, 

! Pół bliźniaka na działce 
450 m2, dobry standard, do
wejścia, blisko metra, dobra cena,
601 720 840, 

! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie, 
601 720 840

! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840

! Segment 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. 
Cena -  1 450 tys. zł, 601 720 840

! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840

!Zalesie G. 350/3000 m2,
ładny dom na pięknej działce 
w świetnej cenie, 601 720 840

Działki:
!Działka Konstancin-

Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

!Działka Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 300 tys. zł,.
601 720 840

! Powsin, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 4
ha, 601 720 840

!Wilanów, Kępa Zawadowska,
13 700 m2,usł.-przem.-
inwestycyjna, z planem, 400 zł/m2

Do wynajęcia:
!Konstancin - do wynajęcia

dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. 
Cena 10 000 zł., tel. 601 720 840

!Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament 
z kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

Lokale handlowe:
!Ursynów, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
601 720 840,

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

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,

apartamentów, domów,
rezydencji,

niezabudowanych działek
gruntu w południowej części

Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,

Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 
“Van Der Zal” pilnie
poszukuje mieszkań

dwupokojowych,
trzypokojowych i

czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602 424 774

POMOC do kuchni 2-3 x w
tygodniu, wieczorem, 506 040 519

PRACA dla kierowcy kat B.
Max.45 lat, tel.  535 170 170

SPRZĄTANIE bloków z
terenem, 510 464 242, 
601 39 84 26

ZATRUDNIĘ ekspedientkę w
C.H. Land, ul. Wałbrzyska 11, 
tel: 601 215 212

ZATRUDNIĘ panią do
sprzątania przedszkola na
Ursynowie. Praca na pełny etat,
601 778 504

ANTENY, 603 375 875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, meble 
na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 603 375 875
DRZEWA, krzewy, cięcie, 

501 311 371
ELEKTROAWARIA, 

507 153 734
ELEKTRYK, 666 890 886
ELEKTRYK - kuchnie, 

507 153 734

FRANSAT 
509 610 850

GLAZURA, remonty, 
796 664 599

GLAZURNIK, 
690 61 30 31

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

HYDRAULIK pełen zakres, 
601 81 85 81

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

696 37 37 75

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

KOPIOWANIE 
kaset video na DVD

502 288 514

MALARSKIE, tapetowaqnie, 
22 644 94 55; 607 775 259

MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, referencje, 

722 920 650

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PARKIETY, układanie,
cyklinowanie, 509 196 662

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84, 
601 751 247

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, 

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

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻBITKA, 501 623 919,
tanio, 506 030 088

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

USŁUGI pielęgniarskie z
dojazdem, 516 980 906
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 11 kkwwiieettnniiaa,, 1199..0000::
wznowienie cyklu pokazów eu-
ropejskich pełnometrażowych
filmów dokumentalnych “Ki-
neDok”, organizowanych z Kra-
kowską Fundacją Filmową.
Film pt. “Kocham kino” (Ru-
munia/Czechy 2015, reż. Ale-
xandru Belc). Wstęp wolny.
Opowieść o kinooperatorze, pa-
sjonacie filmu, który w dobie
multipleksów prowadzi wraz
ze współpracownikami stare ki-
no w jednej z rumuńskich miej-
scowości.

NNiieeddzziieellaa,, 22 kkwwiieettnniiaa 1166..0000::
Popołudnie Muzyczne z cyklu
“Tam gdzie gra muzyka”. Kon-
cert “Wielkanoc po góralsku” w
wykonaniu kapeli “Torka”.
Wstęp wolny.*

ŚŚrrooddaa,, 55 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000:: wy-
dawanie bezpłatnych kart wstę-
pu na spektakl teatralny dla dzie-
ci pt. “Wielkanocne pisanki”, któ-
ry odbędzie się w Teatrze Za Da-
lekim w Domu Sztuki w niedzie-
lę, 9 kwietnia, o godz. 16.00.*

PPiiąątteekk,, 77 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000:: Ga-
leria Domu Sztuki zaprasza na
wernisaż wystawy pn. “Z natury
i wyobraźni. Rysunek studentów
Wydziału Grafiki Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w War-
szawie pod auspicjami Polskiej
Akademii Nauk. Wstęp wolny. 

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii - Klubu Seniora (Pięcio-
linii 10, 22 643 02 10) i Modelar-
ni Lotniczej (Służby Polsce 1, 22
643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

WW nniieeddzziieellęę 22 kkwwiieettnniiaa oo ggoo-
ddzziinniiee 1188::0000 w ramach cyklu
“Autorskie wieczory satyryków”
wystąpi Kabaret 44-200 z Rybni-
ka. Artyści mają na swoim kon-
cie niezliczoną ilość występów
oraz wiele zdobytych nagród, a
ich występy często bywają nie-
przewidywalne. Wstęp wolny.
Bezpłatne wejściówki do odbio-
ru w biurze placówki od środy
29 marca, od godziny 18:00.

Sfinansowano ze środków
dzielnicy Ursynów. 

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB ““IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

3311..0033..1177 ii 11..0044..1177,, ppiiąątteekk ii
ssoobboottaa 1177,,0000 - 2211,,0000 - Warszta-
ty Rockowe iM Granie - Wiosna
2017 - 2 dni. Ćwiczenia i kon-
sultacje z muzykami, w grupach
i na scenie, wokal - Aleksandra
Chludek, gitara elektryczna -
Piotr Bajus, gitara basowa - An-
drzej Potęga Pierwiastek, perku-
sja - Dariusz Świechowski

Wstęp wolny, info: Małgorza-
ta Wiercińska 504 703 087

77 kkwwiieettnniiaa ((ppiiąątteekk)) ggooddzz..
1188,,0000 -Koncert pt. “Musicalowy
miszmasz, czyli od Bocka do
Webbera” w wykonaniu: - Emi-
lii Klimczak - sopran, Agnieszki
Przekupień - sopran, Marcina
Franc - tenor, Zbigniewa Macias
- baryton, Danuta Antoszewska
- fortepian (artystów Teatru Mu-
zycznego w Łodzi).

Hity z amerykańskich musica-
li m.in. Gdybym był bogaczem,
Don`t cry for me Argentyna, To-

night (West Side Story), Przetań-
czyć całą noc i wiele innych...

Wstęp - zaproszenia do odbio-
ru w DK Imielin od 5 kwiet-
nia(środa) od godz. 18,00

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

3300..0033,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000
- KLUB PODRÓŻNIKA pt. “Wo-
lontariusze z afrykańskiej misji
w Malawi”. Spotkanie popro-
wadzą Alicja i Włodzimierz
BRAUEROWIE.

0066..0044,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 -
Wernisaż wystawy malarstwa
Barbary RYCHLEWSKIEJ- DO-
BROWOLSKIEJ pt. “MOJA
PRZYGODA Z MALARSTWEM”

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

3300..0033 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
prof. Izabellą Rusinową pt.:
“Nasz patron Julian Ursyn Niem-
cewicz”

0044..0044 - wwttoorreekk - spotkanie z
drem Piotrem Laskiem w cyklu
Inaczej o sztuce pt.: “Po co nam
architektura”

0066..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie
z drem Kamilem Kopanią w cy-
klu W trosce o dziedzictwo
przeszłości pt.: “Romańskie
tympanony: Ołbin, Strzelno,
Tum pod Łęczycą”

1111..0044 - wwttoorreekk - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Opowieści o miło-
ściach pt.: “Miłosne przygody
skandalistki George Sand”

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

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Cantrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Ważne telefony

DrDr ugi trugi tr udnieudnie jszyjszy......
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKaarroolliinnaa ZZaawwaaddzzkkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Koncert „Stabat Mater”

tteerrmmiinn ii mmiieejjssccee kkoonncceerrttuu::
8 kwietnia 2017 roku, godz. 19:00, 

kościół pw. bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3, Warszawa

wwyykkoonnaawwccyy::
sopran solo - Aleksandra Klimczak
kontratenor solo - Szymon Gatnar

dyrygent - Jakub Kaczmarek
orkiestra smyczkowa z b. c. oraz Ursynowski Chór Iuvenis  

ooppiiss wwyyddaarrzzeenniiaa::
„Stabat Mater” G. B. Pergolesiego jest jednym z najpiękniejszych utworów wokalno-instrumentalnych w historii muzyki pasyj-

nej. Proponowana interpretacja utworu pod batutą Jakuba Kaczmarka będzie jednym z najważniejszych koncertów w Warszawie
w tym czasie. 

Koncert „Stabat Mater” z udziałem solistów, Ursynowskiego Chóru Iuvenis oraz orkiestry jest propozycją współczesnej inter-
pretacji barokowego dzieła. Czy Pergolesi zastanawiał się nad tym w jaki sposób jego utwór zabrzmi w XXI wieku, po odjęciu

wielu barokowych tendencji wykonawczych? Czy właśnie tak chciałby go usłyszeć, gdyby żył w dzisiejszych czasach? Zabrzmi
perła barokowej muzyki pełna subtelnych melodii, poruszających partii solowych oraz dynamicznych zmian estetycznych.

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które pozwoli głębiej przeżyć rozpoczynający się Wielki Tydzień. 
Wstęp wolny!

oorrggaanniizzaattoorrzzyy::
Fundacja Kultury Scenemus

Urząd Dzielnicy Ursynów
Parafia bł. Władysława z Gielniowa

Fundacja Kultury Scenemus działa na rzecz organizacji wydarzeń artystycznych od 2013 roku. Co roku wystawia kilkanaście
koncertów muzyki symfonicznej, oratoryjnej, kameralnej, wokalno - instrumentalnej. Od 2015 roku prowadzi Chór Iuvenis, który

ma w swoim repertuarze m. in. „Stabat Mater” G. B. Pergolesiego, „Mesjasza” G. F. Haendla, „Pasję” J. S. Bacha oraz program 
„Beatles - symfonicznie”. Fundacja prowadzi także warsztaty teatru lalek, organizuje spektakle teatralne oraz promuje 

szeroko pojęty dostęp do kultury.
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