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Kogo dziś wzrusza problem ratusza?
W

P

rzez wiele tygodni będziemy serwować Czytelnikom
opowieści doktora Lecha
Królikowskiego o ratuszach Warszawy, nie zabraknie więc okazji
do pogwarzenia o warszawskim
samorządzie. Gdy przed wiekami
wyłoniła się pierwsza siedziba
władz miasta (Kamienica Wójtowska), liczba ludności, zamieszkującej
„Warszowę”
względnie „Warszewę” była tak
mała, że mogłaby nas dziś jedynie rozśmieszyć. A nikomu nie
przyszłoby wtedy do głowy, że za
parę stuleci w warszawskim ratuszu będzie pracować aż 22 000
urzędników...
edle niezbyt precyzyjnych informacji, miasto powstało w swojej
pierwszej odsłonie (na prawie
chełmińskim) około 1300 roku,
nie ma jednak nawet śladu po dokumencie lokacyjnym. Założycielami Warszawy byli bogaci kupcy z Torunia, a toruńska rada
miejska pozostawała przed długi
czas sądem wyższym mazowieckiego grodu. Nie dziwmy się zatem, że tradycja poniekąd się
utrzymała, bo i teraz Toruń –
choć półoficjalnie – dyktuje Warszawie, a nawet całej Polsce, warunki, zaś najprominentniejsi politycy Rzeczypospolitej pielgrzymują do toruńskiego dyktatora
na klęczkach.

W

ielkim przełomem historycznym było w 1413
przeniesienie przez Janusza I Starszego stolicy Księstwa
Mazowieckiego z Czerska do Warszawy, która jeszcze sto lat później nie miała nawet 5000 mieszkańców. Ursynowianie mogą być
dumni, pamiętając, że w tamtych
czasach dzisiejsza ulica Nowoursynowska była podstawowym szlakiem, którym kierowano się na
Czersk. W 1529, gdy już Mazowsze zostało przyłączone do Korony,
Warszawa zyskała rangę stolicy
województwa mazowieckiego.
Nikt jeszcze wtedy nie przewidywał, że pod koniec drugiej dekady
XXI wieku wojewodą mazowieckim zostanie Zdzisław Sipiera,
który bodaj w największym stopniu potrafi wprowadzać w życie
znane ludowe porzekadło: „Co
wolno wojewodzie, to nie tobie,
smrodzie!” i pokazuje prezydentce Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz, że wbrew pozorom nie
jest ona najważniejsza w mieście,
skoro w najbardziej jego prestiżowym punkcie (plac Piłsudskiego)
nie ma nic do powiedzenia. Gdy
bowiem usiłuje coś tam zarządzić,
wystraszeni pracownicy ratusza
szepcą jej dyskretnie na ucho: „Cicho, bo przyjdzie Zdzicho...”
ani prezydent sama teraz
przekonuje się, co to znaczy
nieszanowanie zasad samorządu terytorialnego, na które dotychczas zanadto nie zwracała
uwagi, faktycznie ubezwłasnowolniając burmistrzów dzielnic. No
cóż, wciąż obowiązująca ustawa
warszawska właśnie jej na to pozwala. Niegdysiejsi pionierzy samorządu nowej Polski (w tym
wspomniany Lech Królikowski)
mogą tylko westchnąć ze smutkiem, pamiętając czasy, gdy w tak
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zwanym wianuszku warszawskim
Mokotów i Ursynów miały status
samodzielnych gmin. W tamtym
czasie ursynowskim ratuszem był
prymitywny barak przy ul. Lanciego, ale władcze uprawnienia
burmistrza i rady gminy były w
porównaniu z dzisiejszymi imponujące. Z biegiem lat dzielnica dorobiła się pięknego, nowoczesnego
ratusza przy al. KEN 61, tracąc jednak lwią część kompetencji administracyjnych. Można nawet powiedzieć, że stała się ptakiem uwięzionym w złotej klatce.
a szczęście – akurat współpraca pomiędzy obecnym
burmistrzem Ursynowa a
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Hanną Gronkiewicz-Waltz układa się bardzo dobrze, więc dzielnica braku wystarczającej samodzielności zanadto nie odczuwa.
o do budynków ratuszowych we współczesnej Warszawie, wypada stwierdzić,
że w wielu miejscach są to udane
projekty architektoniczne. Tylko
że bardziej niż architektura –
mieszkańców dzielnic obchodziła
zawsze terminowość oraz koszty
wznoszenia tych budowli. Szczególnym przykładem braku gospodarności był pierwszy projekt ratusza w Wilanowie, gdzie w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego dopuszczono do inwestycji tu-
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reckiego wydrwigrosza. Okazało
się, że w tej spółce więcej było prywaty niż publicznego interesu. W
efekcie przez kilkanaście lat mieliśmy ratusz-widmo, a pilotujący inwestycję burmistrz – o ile dobrze
pamiętam – został w pewnym momencie aresztowany.
a Ursynowie największym
problemem był wybór lokalizacji ratusza. Nim w
końcu zdecydowano się na budowę
przy al. KEN 61, dużo mówiło się
zmieszczeniu ursynowskich urzędników w Galerii Ursynów u zbiegu
al. KEN i Belgradzkiej, gdzie jednak
władze dzielnicy nie miałyby samodzielnej siedziby.
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ostatnim czasie na tapecie jest budowa ratusza dla Mokotowa, bo
jej władze gnieżdżą się w starej siedzibie przy Rakowieckiej i w kilku
innych miejscach. Nowy ratusz ma
stanąć w rejonie Puławskiej i Merliniego obok sportowego kompleksu Warszawianki – najpóźniej w
2020 roku, ale już teraz mówi się,
że będzie to budynek za mały. Na
razie – jak przyznają sami urzędnicy – trwa gehenna mokotowskich
interesantów, skazanych na dyskomfort, jakim jest tłoczenie się w
ciasnych, ciemnych i wiecznie zatłoczonych poczekalniach budynków z lat pięćdziesiątych ubiegłego
wieku. Aż wstyd powiedzieć, że
Mokotów to największa dzielnica i
chyba też największe nieporozumienie Warszawy. Wystarczy
wskazać tzw. Mordor, czyli zagłębie biurowe na Służewcu w rejonie Domaniewskiej i Postępu. Wielkorządcy stolicy pobili tam wszelkie rekordy bezsensu, ale cierpią
nie urzędnicy z pl. Bankowego, tylko pracownicy ulokowanych tam
firm, a przede wszystkim okoliczni mieszkańcy.
a koniec powiem wreszcie,
że jeśli komukolwiek w
Warszawie potrzebny jest
nowy ratusz, to na pewno władzom
miasta, których biura zlokalizowane są przecież w 28 różnych miejscach, a na dodatek właścicielem
znaczącej powierzchni kwatery
głównej stołecznej administracji
przy pl. Bankowym jest wojewoda
mazowiecki, ostatnio nader często
przypominający zestresowanej pani prezydent, że jest ona tam li tylko na łaskawym chlebie. Czas mieć
już więc własny dach nad głową.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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Wywiad z zastępcą burmistrza Łukaszem Ciołko, wiceprezesem stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW

Wiosenna ofensywa konsultacyjna

PASSA: Panie Burmistrzu,
wiemy że wiosna to w dzielnicy
tematy konsultacyjne..
Łukasz Ciołko: Wiosna to w
przyrodzie czas wzmożonej aktywności. Tak jest też w przypadku urzędu dzielnicy – wiosenne miesiące to czas, kiedy
rozpoczynamy kolejne konsultacje z mieszkańcami. Większość
spotkań odbędzie się w plenerze – więc tym bardziej jest to
dobra pora na ich przeprowadzenie. Główny cel wszystkich
konsultacji jest oczywisty - chcemy poznać i zebrać oczekiwania

ursynowian w konsultowanych
tematach. Warto podkreślić, że
cała nasza kadencja upływa pod
znakiem intensywnych rozmów
z mieszkańcami.
Jako pierwsze ruszają konsultacje dotyczące Kopy Cwila. Czego będą dotyczyły?
Już 11 kwietnia rozpoczną się
konsultacje społeczne dotyczące
zagospodarowania niecki po
dawnej fontannie u podnóża Kopy Cwila w Parku im. Romana
Kozłowskiego. Planujemy zapytać mieszkańców o to, jaka ma
być ta niecka wodna, ponieważ

chcemy żeby w parku znowu była woda. Przygotowaliśmy dwie
koncepcje – jedną zakładającą
rewitalizację niecki przy zachowaniu obecnego kształtu zagłębienia, drugą - utworzenie w
miejsce istniejącej niecki placu
wodnego z różnorodnymi atrakcjami wodnymi i małą architekturą. W wariancie pierwszym na
dnie zbiornika wodnego przewidziano ułożenie ścieżki z głazów, po których będzie można
spacerować. Drugi wariant, to
plac wodny z fontannami posadzkowym, fontanną z burtą
do siedzenia, gejzery, kaskada
wodna ze zjeżdżalnią, urządzenia napędzane siłą mięśni z dyszami wodnymi oraz poidełko.
Zanim zapadnie decyzja, który
wariant wybrać, chcemy poznać
opinię mieszkańców. Punkty
konsultacyjne będą otwarte
18,21 oraz 23 kwietnia. Ostateczny projekt niecki pokażemy
już w czerwcu podczas tegorocznych Dni Ursynowa, a następnie
na otwartym spotkaniu pod koniec czerwca.
O co jeszcze urząd będzie pytał ursynowian?
Pod koniec kwietnia startują
także konsultacje dotyczące zagospodarowania terenu zieleni
przy zbiegu ul. Kajakowej i ul.
Puławskiej. Tym razem mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć
się na temat tego, jak warto urządzić ten teren przylegający do
DOK Ursynów. W związku z pojawiającymi się propozycjami,
np. petycją o budowę basenu
sportowo-rekreacyjnego, chcemy określić, co jest najbardziej

Koncepcja rewitalizacji niecki wodnej w parku Kozłowskiego u podnóży Kopy Cwila - wariant 1

potrzebne wszystkim mieszkańcom. Tym bardziej, że jest to już
ostatni w tym rejonie miejski teren możliwy do zabudowy. Raport z konsultacji będzie wskazówką dla Zarządu do podjęcia
decyzji o sposobie zagospodarowanie tego terenu.
Ale to nie wszystkie konsultacje trwające na Ursynowie?
To prawda, warto podkreślić,
że 5 kwietna ruszą konsultacje
zorganizowane przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury (DOK) przy
ul. Kajakowej, który chce poznać
preferencje mieszkańców odnośnie kolejnego Miejsca Aktywności Lokalnej. W maju 2018 r.
ursynowianie otrzymają bowiem
przestrzeń sąsiedzką w DOKu.
W dwóch salach na parterze nasi mieszkańcy będą mogli realizować swoje pomysły, organizować działania sąsiedzkie, spotykać się we wspólnym gronie.
Podczas spotkań konsultacyjnych będzie można porozmawiać o pomysłach na działania w
tym miejscu oraz o zasadach jego funkcjonowania. Tu proces
konsultacji jest kluczowy, bo wynika z natury MAL. Pragnę przypomnieć czytelnikom „Passy”,
że w takich miejscach cała przestrzeń oddana jest na aktywność
lokalną mieszkańców, a głównym celem działania jest ich
wspieranie i integracja sąsiedzka. Takie miejsce nie ma odgórnie ustalonego programu zajęć,
bo to pomysły mieszkańców,
grup nieformalnych i organizacji
pozarządowych tworzą to miejsce. Proces konsultacji zakończył
się sukcesem w przypadku

pierwszego MAL-u, który został
uruchomiony w zeszłym roku
przy ul. Kłobuckiej, i wierzę, że i
tu będzie podobnie.
Dlaczego warto brać udział w
konsultacjach organizowanych
na Ursynowie?
Warto, bo to przecież z myślą
o mieszkańcach przeprowadzamy konsultacje, licząc na ich aktywny udział. Urzędnicy nie mają monopolu na wiedzę i dobre
pomysły – i choć bardzo się starają, to nie zawsze ich wiedza na temat lokalnych uwarunkowań
oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców jest pełna. Potwierdzają
to dotychczasowe i w mojej ocenie zakończone sukcesem zadania konsultacyjne. Chciałbym
szczególnie przypomnieć o
trzech z nich. W lutym zakończyliśmy konsultacje „Zaplanuj
z nami park!” dotyczące zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi,
Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej. Ich wynikiem jest koncepcja parku, która została zaprezentowana mieszkańcom 27
lutego. Sukcesem zakończył się
wspomniany już wcześniej proces konsultacyjny dotyczący powstania MAL-u przy ul. Kłobuckiej. Przeprowadzone ankiety i
rozmowy z mieszkańcami pozwoliły na określenie charakteru
przestrzeni, funkcji i przeznaczenia tego miejsca, a także pozyskanie informacji, jakiego typu
aktywności byłyby najlepiej przyjęte przez lokalną społeczność i
na jakim rodzaju działalności ma
się opierać funkcjonowanie placówki. Były one adresowane do
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303
Jak informuje Urząd
Dzielnicy Ursynów właśnie zakończyła się rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8.
Roboty budowlane objęły zabudowę istniejących podcieni

(powiększających istniejącą szatnię) oraz rozbudowę jadalni
szkolnej. Szkoła zyskała także
dodatkową salę, portiernię i toaletę dla niepełnosprawnych.
Kubatura budynku zwiększyła się o 612,90 m3. Wartość wykonanych prac budowlanych to

ponad 2 mln zł. Trwają odbiory
służb. Kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej zakończyła się pozytywnymi stanowiskami w zakresie użytkowania,
złożono już także wniosek o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. To jednak nie koniec prac modernizacyjnych
związanych z tą placówką. Jak
informują ursynowscy urzędnicy,
obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej z podziałem na etapy. W roku bieżącym w budynku przy ul. Koncertowej 8 planowany jest etap I wymiany instalacji elektrycznej o
wartości ok 400 000 zł. Trwa
również wymiana całego sytemu monitoringu wizyjnego.
- To kolejna w obecnej kadencji zakończona sukcesem rozbudowa ursynowskiej placówki
oświatowej. Dzięki naszym pracom szkoła stała się dla uczniów
bardziej przyjazna i funkcjonalna – informuje burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

mieszkańców Osiedla Wyczółki,
przede wszystkim osób dorosłych i młodzieży oraz organizacji pozarządowych. Sądzę, że
proces konsultacji był bardzo potrzeby – a w jego efekcie MAL
Kłobucka jest taki, jakiego chcieli mieszkańcy i dzięki temu fantastycznie funkcjonuje.
Bardzo istotne były także konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu nad tunelem po zakończeniu budowy
Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). W ich ramach odbyły się spacery obserwacyjno-badawcze, dyżury informacyjno-konsultacyjne oraz liczne spotkania z mieszkańcami. Dzięki
nim mieszkańcy mieli okazję dowiedzieć się o planowanej inwestycji, a następnie wypowiedzieć
się na temat sposobu zagospodarowania terenu po zakończeniu
budowy POW. Namacalnym i
bardzo efektownym zakończeniem konsultacji było opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz na jej podstawie wytycznych do projektu
budowlanego dla potrzeb przyszłego wykonawcy zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem dla Południowej Obwodnicy
Warszawy.
Czy zatem warto w nich
uczestniczyć? Zdecydowanie
tak! Trzeba wykorzystać szansę
i przyjść na nasze spotkania lub
napisać swoja opinię i przesłać ją
do nas. Od tego, jakie informacje
uzyskamy od mieszkańców zależy przyszły wygląd Ursynowa i
komfort naszego życia.

Fotografia łączy pokolenia

Kwietniowy Ursynowski
Informator Kulturalny
już dostępny
Urząd Dzielnicy Ursynów wydał kolejny Ursynowski Informator Kulturalny, który zawiera szczegółowy
program wydarzeń kulturalnych wraz z informacjami o dystrybucji bezpłatnych kart wstępu. Zainteresowani znajdą informację o wydarzeniach odbywających się na Ursynowie w kwietniu. Wersja elektroniczna jest dostępna na stronie internetowej www.ursynow.pl. Papierową wersję informatora można będzie
otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, spółdzielczych domach kultury, oddziałach biblioteki publicznej oraz podczas poszczególnych wydarzeń.

„Albumy rodzinne: fotografia łączy pokolenia” to projekt międzypokoleniowy skierowany do seniorów z dzielnicy Ursynów realizowany przez Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna. Osoby 60 plus związane z dzielnicą
będą miały możliwość wziąć udział w cyklu
warsztatów fotograficznych prowadzonych w
Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Kłobuckiej 14 na Ursynowie.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z tajnikami fotografii dokumentalnej i fotoreportażu od strony teoretycznej oraz praktycznej.
Przyjrzą się również własnym albumom rodzinnym. Projekt zakłada też działania dokumentalne angażujące uczestników, ich bliskich
oraz lokalną społeczność wokół poszukiwań
domowych zdjęć archiwalnych związanych z
Ursynowem. Finałem warsztatów „Albumy rodzinne: fotografia łączy pokolenia” będzie wystawa prezentująca zarówno prace fotograficzne uczestników, jak i wybrane zdjęcia rodzinne
i archiwalne zrobione na Ursynowie. Organizatorzy zapraszają seniorów z Ursynowa do udziału w projekcie! Zajęcia ruszają od 6 kwietnia i
będą odbywały się w MAL przy ul. Kłobuckiej 14
w wybrane poniedziałki od 15.00 do 17.30 oraz
piątki od 14.30 do 16.30.
Zgłoszenia:
spoldzielniadokumentalna@gmail.com
Kontakt do prowadzących: +48 504398639
oraz +48 506466488
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Rozmawiamy z Jakubem Kaczmarkiem

W weekend dwa Koncerty Wielkanocne

Samopomoc mieszkańców ulicy Nutki

Winda przy Kopie Cwila
Jak się nie ma, co się lubi,
to się lubi, co się ma – powiedziało sobie 6 rodzin
mieszkających przy Nutki
3/5, zakładając własnymi
siłami windę.
Pod wspomnianym adresem
dobrze się trzyma przylegający
do Kopy Cwila czteropiętrowy
budynek mieszkalny z wielkiej
płyty, który w momencie oddania do użytku w 1977 roku mógł
być nazywany – wedle dzisiejszej nomenklatury – apartamentowcem. Zamieszkali tam między innymi znani dziennikarze,
artyści, a także sam projektant
Ursynowa Północnego – prof.
Marek Budzyński. W budynku
mieściła się początkowo osiedlowa świetlica, w której można było chociażby pograć w ping-ponga, a później ów lokal stał się
siedzibą ogniska TKKF (Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej) Ursynów.
Minęła ponad 40 lat i na Nutki 3/5 po części zmienili się lokatorzy, wielu pionierów z 1977
roku jednak nadal tam mieszka
i z uwagi na wiek – a w wypadku niektórych również niepełnosprawność fizyczną – coraz
trudniej im wspinać się na

czwarte piętro, jeśli akurat tak
wysoko mieszkają. Okazało się
wszakże, że ursynowska inteligencja nie w ciemię bita i głowy
myślą. A najlepiej pomyślał tam
wieloletni dziennikarz sportowy Telewizji Polskiej Janusz Pichlak (na zdjęciu), który wystąpił z pomysłem założenia windy o specyficznej konstrukcji.
– Początkowo zaproponowałem, żeby ze względów ekonomicznych pozakładać takie urządzenia we wszystkich klatkach
czteropiętrowych spółdzielni
Koński Jar - Nutki, bo chciałem,
żebyśmy powtórzyli dobre doświadczenie spółdzielców osiedla Kamionek. Niestety, ta propozycja została w KJN odrzucona. Wobec tego – wraz ze współmieszkańcami Nutki 3/5 zdecydowaliśmy się na założenie windy własnymi siłami tylko w naszej
klatce. Oczywiście, musiała to być
winda zainstalowana na zewnątrz budynku, bo inne rozwiązanie nie wchodziło w grę – wyjaśnia Janusz Pichlak, zaznaczając, że choć blisko 200 tysięcy złotych na całe przedsięwzięcie wyłożyło owe sześć rodzin, ze względów formalnych inwestorem musiała być spółdzielnia KJN.

– Od strony architektonicznej
projekt opracował jeden z mieszkańców, inż. Aleksander Kałasa,
a w roli inspektora nadzoru budowlanego wystąpił inny inżynier – Stanisław Sosnowski. Ja
sam pełniłem w tym przedsięwzięciu rolę sekretarza grupy
inicjatywnej, no i wszystko nam
się udało, a po blisko dwóch latach użytkowania windy jesteśmy z tego urządzenia bardzo
zadowoleni, mimo że ostatnie
pół piętra trzeba przedreptać na
własnych nogach ośmioma stopniami schodów – tłumaczy pomysłodawca zainstalowania
windy, podkreślając, że punktem wyjścia w sąsiedzkim działaniu była zgoda współlokatorów i wspólna chęć podniesienia standardu zamieszkania. Co
najważniejsze zaś, winda weszła
do majątku spółdzielczego, więc
sześć rodzin przysporzyło mienia
nie tylko sobie.
– W związku z instalacją tego
urządzenia napotkaliśmy mnóstwo przeszkód o charakterze
formalnym, bo z powodu niechlujstwa urzędników z czasów
PRL dozwolony obszar zabudowy biegnie u nas nawet po linii
balkonów – mówi Grzegorz
Adamczyk, prezes zarządu spółdzielni Mieszkaniowej Koński
Jar - Nutki. – Winda pod numerem 3/5 jest w zasadzie platformą dla osób niepełnosprawnych i dlatego część funduszy
udało się odzyskać z PFRON.
Oczywiście, na co dzień mieszkańcy korzystający z windy muszą ponosić koszty eksploatacji
i konserwacji urządzenia. Na
jedną rodzinę wypada po kilkadziesiąt złotych miesięcznie –
informuje prezes Adamczyk.
Najważniejsze zaś, że mieszkańcy – zamiast czekać na mannę z
nieba – sami wzięli swoje sprawy w swoje ręce, no i jest pozytywny efekt. Inni spółdzielcy
mogą brać przykład z tych z
Nutki. W jedności siła.
M a c i e j P e t r u c z e n ko

Passa: W najbliższy weekend
na ursynowska publiczność czekają dwa wydarzenia. Co to za
koncerty?
Jakub Kaczmarek, dyrygent
kierujący ursynowskim Chórem
Iuvenis: Już w najbliższą sobotę,
7 kwietnia odbędzie się koncert
wspaniałej muzyki instrumentalno-wokalnej. Zaprezentujemy dwa arcydzieła: „Stabat Mater” G. B. Pergolesiego oraz „Glorię” A. Vivaldiego. Wydarzenie
będzie miało miejsce w kościele
pw. bł. Władysława z Gielniowa
(ul. Przy Bażantarni 3) o godz.
19:00. W koncercie wystąpi nasz
popularny już Ursynowski Chór
Iuvenis. W niedzielę 8 kwietnia
o godzinie 19.00 zapraszam ponownie na Koncert Wielkanocny
pt. Od „Stabat Mater” do „Glorii”. Tym razem do Parafii pw.
Świętych Apostołów Piotra i
Pawła, przy ul. Szumiącej 5. Zarówno na sobotni jak i niedzielny koncert wstęp wolny.
Co będzie się działo?
Wystąpi ponad 40-osobowy
chór mieszany, kilkunastoosobowa orkiestra, czworo znakomitych solistów. Wykonamy
wspólnie oba utwory jeden po
drugim. Pozwala to na dramaturgiczne przejście od muzycznego obrazu Matki bolejącej pod
Krzyżem (Stabat Mater), aż do
chwały Zmartwychwstania. W
ciągu około 80 minut będziemy
świadkami wielu dramatycznych scen muzycznych.
Dlaczego wydarzenie jest wyjątkowe?
Do tej pory nie było koncertu, w czasie którego wykonywane by były tak skrajnie rożne tematycznie utwory. Ponadto piękno tej muzyki jest zniewalające,
wielkie, emocjonalne arie, potężne chóry. Zdecydowanie warto przyjść na koncert. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu pt. Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis realizowanego przez Fundację Kultury Scenemus, która również w
2018 r. otrzymała na tytułowy
cel dotację z budżetu Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy.
Jak rozwija się Chór Iuvenis?
Chór Iuvenis będzie na jesieni
obchodził trzecią rocznicę od założenia. Z tej okazji zagramy „Requiem” W. A. Mozarta. Jest to jeden z najtrudniejszych utworów
muzyki instrumentalno-wokalnej. Od początku istnienia podejmujemy się coraz bardziej ambitnych dzieł. Rozpoczęliśmy od
fragmentów „Pasji” J. S. Bacha
oraz „Mesjasza” G. F. Haendla,
przez właśnie „Stabat Mater” G.
B. Pergolesiego i „Requiem” G.
Faurego po „Requiem” W. A. Mozarta i „Stabat Mater” Włodka
Pawlika. Można powiedzieć, że
chór zaczyna się specjalizować
w wielkich dziełach instrumentalno-wokalnych, tzn. w takich,
gdzie chór występuje razem z or-

kiestrą. Nie stronimy również od
muzyki rozrywkowej, w zeszłym
roku zaprezentowaliśmy program „The Beatles Symfonicznie” na orkiestrę, chór i solistów,
natomiast w tym roku zagramy
dla Państwa koncert „ABBA Symfonicznie”. Patrząc na wielkość
Chóru: na początku było nas 17
osób, dziś występuje ponad 40
znakomitych śpiewaków-amatorów (w znaczeniu zamiłowania
i pasji do śpiewu chóralnego)
Co czeka ursynowską publiczność w najbliższym czasie ?

Obecnie przygotowujemy się do
dwóch dużych koncertów, wspomnianych wyżej: „ABBA Symfoniczne” oraz „Requiem” Mozarta.
Wymaga to olbrzymich nakładów
pracy. Jestem jednak przekonany,
że poradzimy sobie z tym wielkim
repertuarem. Zanim jeszcze te wydarzenia, to warto podkreślić, że w
drugiej połowie kwietnia jedziemy na międzynarodowy konkurs
chóralny do Wilna - wierzymy, że
przywieziemy jakaś nagrodę dla
Ursynowa. Trzymajcie kciuki!
Dziękujemy za rozmowę.

- Koncerty Ursynowskeigo Chóru Iuvenis cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. Dlatego na ten wyjątkowy koncert z dwoma
arcydziełami muzyki klasycznej zaprosimy dwukrotnie podczas
zbliżającego się weekendu. Nasi chórzyście mieli okazję występować
na Wysokim Ursynowie, ale w kościele Piotra i Pawła na Zielony Ursynowie, będzie to ich absolutny debiut - mówi Łukasz Ciołko, zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów.

Stwórzmy razem Miejsce Aktywności Lokalnej na Kajakowej
W maju 2018 r. Dzielnicowy
Ośrodek Kultury Ursynów oddaje mieszkańcom przestrzeń sąsiedzką. W dwóch salach na
parterze mieszkańcy będą mogli realizować swoje pomysły,
organizować działania sąsiedzkie, spotykać się we wspólnym
gronie.
Program i charakter tego miejsca zostanie stworzony przez mieszkańców,
którzy już teraz mogą wyrazić swoją
opinię podczas trwających do 24 kwietnia konsultacji społecznych. Przestrzeń,
która zostanie oddana już w maju dla
mieszkańców, to tzw. Miejsce Aktywności Lokalnej, miejsce stworzone przez
mieszkańców i dla mieszkańców. W takich miejscach cała przestrzeń oddana
jest na aktywność lokalną, a głównym

celem jest wspieranie działań lokal- malnych i organizacji pozarządowych
nych i integracja sąsiedzka. Nie ma tu tworzą te miejsce.
odgórnie ustalonego programu zajęć Podczas wydarzeń w Dzielnicowym
to pomysły mieszkańców, grup niefor- Ośrodku Kultury Ursynów, będzie moż-

na przedstawić swoje pomysły na działania w tym miejscu oraz zapoznać się
z zasadami funkcjonowania MAL.
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
organizuje punkty konsultacyjne w następujących dniach:
5 kwietnia (czwartek), godz. 17.0020.00
7 kwietnia (sobota) godz. 15.0018.00
10 kwietnia (wtorek) godz. 16.0020.00
Dla mieszkańców Ursynowa, zostanie również zorganizowany mobilny
punkt konsultacyjny.
15 kwietnia w niedzielę, na placu
przed kościołem Św. Apostołów Piotra i
Pawła, ul. Szumiąca 5, w specjalnie ustawionym namiocie, w godzinach 8.3013.30, będzie można wyrazić swoją opi-

nie na temat Miejsca Aktywności Lokalnej . Można również oddać swój głos
wysyłając maila pod adres: biuro@dokursynów.pl. Warto napisać czego oczekujemy od tego miejsca, co możemy dać
od siebie, jak ono ma wyglądać, a nawet
wyrazić swój pomysł na nazwę. Tylko
działając razem i wyrażając swoją opinię,
stworzymy Miejsce Aktywności Lokalnej, takie jakie jest nam potrzebne. Będziemy mogli w nim spędzać miło czas,
integrując się z sąsiadami, poznając swoje pasje i ucząc się ich nawzajem.
Dlatego zachęcam do wzięcia udziału w tych konsultacjach społecznych.
Poinformujmy swoich sąsiadów, znajomych i rodziny. Każdy głos w konsultacjach jest ważny i pomoże stworzyć
idealne miejsce dla mieszkańców.
Marzena Zientara
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Legislacyjny gniot na szczęście zawetowany
Prezydent Andrzej Duda niespodziewanie odmówił podpisania
tzw. ustawy degradacyjnej i
skierował ją do ponownego rozpoznania przez Sejm. To dotkliwy cios w wizerunek PiS, szczególnie w odniesieniu do zbliżających się wyborów samorządowych.
Przyjęta przez Sejm i Senat tak zwana ustawa degradacyjna zakłada możliwość pozbawiania stopni wojskowych
osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943 – 1990 swoją postawą “sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”. Co
konkretnie miał na myśli poeta – ustawodawca, nie wiadomo. Z urzędu mieliby utracić stopnie generalskie członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). Pozbawienie stopnia
wojskowego może się odbyć również
pośmiertnie. Dotyczy to m.in. generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława
Kiszczaka. Stopień generalski straciłby
również Mirosław Hermaszewski, jedyny polski kosmonauta, który, jak zapewnia, znalazł się we WRON bez swojej wiedzy i zgody.
Zawetowana ustawa to kolejny legislacyjny i aspołeczny gniot autorstwa
PiS, wrzucający do jednego worka złoczyńców i ofiary. Pierwszym była tak
zwana ustawa dezubekizacyjna obniżająca wysokość emerytur mundurowych,
która skrzywdziła tysiące Bogu ducha
winnych osób. Obniżki emerytur dotknęły m. in. ponad 300 programistów
i informatyków z departamentu PESEL
MSW, absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej,
którzy opracowali Powszechny Elektro-

niczny System Ewidencji Ludności. Zdaniem idiotów zajmujących się na łapu –
capu kleceniem legislacyjnego gniota,
ludzie ci służyli na rzecz „totalitarnego
państwa”.
Ale to nie wszystko. Zmniejszone zostały wymiary emerytur lekarzy pracujących w szpitalach resortowych MSW
oraz sportowców, którzy byli na etacie
funkcjonariuszy, jak również wielu pozytywnie zweryfikowanych po 1989 r.
policjantów zasłużonych w latach dziewięćdziesiątych i później w zwalczaniu
zorganizowanej przestępczości. Najlepszym przykładem jest Grażyna Biskupska, była naczelnik wydziału terroru
kryminalnego w KSP. To w dużej mierze ona i jej podwładni przyczynili się do
zdławienia w stolicy państwa groźnych
mafii wołomińskiej i pruszkowskiej. Za
głowę Biskupskiej mafiozi wyznaczyli
milion zł nagrody. – Udało mi się ujść z
życiem – mówiła rozgoryczona policjantka dziennikarzowi jednej ze stacji
telewizyjnych. – Natomiast dzisiaj chciałabym zachować odrobinę godności, a
przejdę chyba w etap wegetacji.
Czym Grażyna Biskupska zawiniła, że
państwo okradło ją z emerytury, którą sobie uczciwie i z narażeniem życia wypracowała? Zdaniem idiotów – ustawodawców policjantka wpisuje się w krąg
osób “służących na rzecz totalitarnego
państwa”. Rzeczywiście, pełnienie przez
kilka lat funkcji maszynistki i sekretarki
w dawnym MSW, to godne najwyższego potępienia wysługiwanie się totalitarnemu państwu. Akta osobowe policjantki znajdujące się w IPN potwierdzają jej zapewnienia, że pracując w MSW
nie miała nic wspólnego z SB. Po drobia-
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zgowej analizie akt dr Piotr Osęka z Instytutu Studiów Politycznych PAN nie
ma najmniejszych wątpliwości, że Biskupska zajmowała się “pracą kancelaryjną” i nie była pracownikiem czy kontaktem operacyjnym SB. Jak do tej historii ma się zapis w ustawie dezubekizacyjnej mówiący o utrzymaniu w dotychczasowej wysokości emerytur osób służących w Zmotoryzowanych Odwodach
Milicji Obywatelskiej (ZOMO)? Odpowiedź pozostawiamy czytelnikom.
W ubiegły piątek Monika Jaruzelska, córka generała Jaruzelskiego, po-

informowała, iż podjęła decyzję o kandydowaniu w jesiennych wyborach samorządowych z listy SLD. Prawdopodobnie będzie ubiegać się o mandat
radnej Warszawy i ma wielkie szanse
na wywalczenie go. Wspólnie z europosłem Sojuszu Januszem Zemke postanowiła powołać centrum monitorowania skutków tak zwanej ustawy degradacyjnej.
Monika Jaruzelska jest wziętą stylistką i dziennikarką. Ukończyła polonistykę na UW, studiowała również
psychologię. Na początku lat 90. współ-

tworzyła miesięcznik „Twój Styl” i przez
8 lat kierowała działem mody i stylizacji. Była także autorką programu „Monika Jaruzelska zaprasza” emitowanego przez stację radiową Chilli Zet. Publikowała w magazynie „Existence”,
współpracowała z czasopismem „Place
for Dance”. Napisała autobiografię „Towarzyszka panienka”, a następnie jej
kontynuację „Rodzina” oraz „Oddech”.
W październiku 2016 r. ukazała kolejna książką Moniki Jaruzelskiej pod tytułem „Zmiana”.
Ta d e u s z P o r ę b s k i

Rozmawiamy z Piotrem Karczewskim

Bazarek musi łączyć, a nie dzielić

Zdaniem radnego

Motocykle na buspasy - wybrane i testowo
Władze Warszawy wyraziły zgodę na testowe wpuszczenie motocykli na buspasy na Trasie Łazienkowskiej i ul. Radzymińskiej od długiego weekendu majowego . Testowe korzystanie z tych buspasów
prawdopodobnie będzie
trwało do 31.10.2019.
Po latach spotkań, rozmów,
przekonywania władz miasta
udało się środowisku motocyklistów wywalczyć testowe dopuszczenie motocyklistów na wybrane buspasy. Od paru lat pomagałem motocyklistom w tym zadaniu i tym bardziej cieszę się, że
mogę Państwu przekazać tę informację. A wszystko, dla mnie
zaczęło się od rozmowy z mieszkańcem Ursynowa – motocyklistą, który zadał mi pytanie czy na
projektowany buspasie na ul. Puławskiej będą mogli wjechać motocykliści. Buspasów na Puławskiej jak nie było, tak nie ma, ale
od maja będą za to dwa testowe
stołeczne buspasy, po których
będą mogli jeździć motocykliści.
Kluczowym było przedświąteczne spotkanie, w którym
uczestniczyli przedstawiciele inicjatywy „TAK dla motocykli na
stołecznych buspasach”, pani Renata Kaznowską, zastępcą prezydenta m.st. Warszawy, przedstawiciele Biura Polityki Mobilności
i Transportu oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Spotkanie miało
na celu wymianę opinii dotyczą-

cych ewentualnego wpuszczenia motocyklistów na dwa, testowe buspasy na ul. Radzymińskiej i Trasie Łazienkowskiej. W
lutym bieżącego roku Wydział
Ruchu Drogowego wydał negatywną opinię dla tego projektu.
Strony na spotkaniu bardzo
często odwoływały się do badań
Politechniki Warszawskiej z
ubiegłego roku, które wskazywały między innymi, że motocykliści jadąc po badanym buspasie jechali wolniej i bezpieczniej. Biuro Polityki Mobilności i
Transportu przedstawiło też opinie z komend miejskich policji
w Łodzi, Krakowa, Gdańska,
Bydgoszczy i zarządców dróg z
Łodzi, Bydgoszczy, Krakowa,
gdzie ruch motocykli na buspasie został zalegalizowany.
Wszystkie one podzieliły się pozytywnymi doświadczeniami z
udostępnienia buspasów motocyklistom. Warto przypomnieć,
że motocykle mogą korzystać z
buspasów w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Rzeszów, Kraków, Łódź.
Możliwość korzystania przez
motocykle możliwe jest też w
wielu europejskich miastach
(Barcelona, Londyn).
Dzięki zaangażowaniu władz
miasta, na czele z prezydent Renatą Kaznowską, dzięki argumentom przekazywanym przez
przedstawicieli środowiska stołecznych motocyklistów udało
się przekonać Policję do wydania
pozytywnej opinii w sprawie pi-

lotażowego wpuszczenia motocykli na dwa buspasy. Władze
miasta zadeklarowały, że będą
starały się, aby odcinki testowe
były dostępne od najbliższego,
długiego weekendu majowego.
Strony na spotkaniu zgodziły się,
że test powinien zakończyć się w
okolicach 31.10.2019 roku.
Przedstawiciele miasta obiecali, że równolegle z udostępnieniem testowych buspasów pojawi się kampania na miejskich autobusach i materiały informacyjne o bezpieczeństwie motocyklistów korzystających z buspasów. Przedstawiciele inicjatywy
“TAK dla motocykli na stołecznych buspasach” włączą się w tę
kampanię i pomogą w dotarciu
z informacjami do środowiska
kierowców jednośladów.
Wpuszczenie motocykli na pozostałe stołeczne buspasy, na
czas nieograniczony będzie uzależnione od wyników testów na
wyznaczonych odcinkach. Dlatego na całym środowisku motocyklistów powinna ciążyć świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo, przestrzeganie
przepisów i kulturę jazdy na polskich drogach. Wierzymy, że całe środowisko motocyklistów będzie dojrzale i odpowiedzialnie
korzystało z przywileju jazdy tymi dwoma buspasami, aby w
przyszłości wszystkie one były
otwarte bez ograniczeń dla motocyklistów.
Paweł Lenarczyk
Otwarty Ursynów

Powtarza Pan, że dotrzymał Pan słowa i uratował Bazarek. Tymczasem rośnie napięcie wokół jego nowej tymczasowej lokalizacji…
Piotr Karczewski, ursynowski radny, do niedawna prezes Stowarzyszenia Kupców prowadzących Bazarek Na Dołku: Tak, dotrzymałem
słowa, choć to nie było łatwe biorąc pod uwagę, że
przeciwko Bazarkowi wystąpiła grupa lokalnych
polityków. Krzyczeli, manipulowali opinią publiczną, przeszkadzali klientom Bazarku i nic nie
wskórali. Bazarek się przeniósł w miejsce czasowej
lokalizacji, a mieszkańcy tłumnie go odwiedzają.
To cieszy. Nie cieszą natomiast przekłamania na temat ostatecznej organizacji Bazarku. I to one są powodem pewnych napięć.
Jakie przekłamania?
Takie, że Bazarek nie chce się rozrastać, ale jedynie zorganizować na terenie, na który otrzymał decyzję o warunkach zabudowy. Np. wzdłuż KEN nie
rozłoży się żadne nielegalne targowisko, ale zostanie utworzony ciąg pieszo-jezdny. Z daleka od budynków mieszkalnych, wyraźnie ograniczony, by
nie było rozjeżdżania trawników. Nie znikną drzewa, nie będzie dewastowana zieleń. Ja powtarzam
to, co ustaliłem jeszcze wtedy, gdy działałem w
Stowarzyszeniu Kupców. Nie sądzę, aby się teraz coś
zmieniło w tej kwestii. Poza jednym – miasto musi
wywiązać się z zobowiązań, bo inaczej Bazarek nie
zdoła zapewnić należytej organizacji handlu. To
zobowiązanie polega na przekazaniu całego terenu, który od dawna powinien być już przekazany.
Mieszkańcy spółdzielni Na Skraju zaczęli podpisywać petycję przeciwko Bazarkow...
Na pewno reakcją Stowarzyszenia Kupców na takie obawy mieszkańców nie powinna być agresja.
Na zasadzie: mamy ten teren, kolejny nam się należy, a wy siedźcie cicho. Nie wolno tak robić. Trzeba rozmawiać, bo nieprawdą są doniesienia, że
Bazarek rozleje się na osiedle, ale faktem są obawy ludzi, które można rozwiać, jeśli się spokojnie
tłumaczy i jeśli jest się po prostu życzliwym, pomocnym sąsiadem. A takim sąsiadem Bazarek powinien być. Zawsze to powtarzałem. Takie targowisko to kluczowy element lokalnej przestrzeni. Prowadzące go Stowarzyszenie musi, czy chce tego czy
nie, brać odpowiedzialność za bardzo wiele rzeczy.
A nie bierze?
Nie mówię, że nie bierze. Przestrzegam jedynie
przed podejściem w stylu: my tu tylko handlujemy i nic innego nas nie obchodzi. Tak, to prawda,
urzędnicy nie wywiązali się z wielu rzeczy, z których wywiązać się powinni, ale nie możemy przed
mieszkańcami rozłożyć bezradnie rąk i powiedzieć: a co my poradzimy, to nie nasza wina. Ci
mieszkańcy to też klienci Bazarku. Bazarek zawsze łączył ludzi, bez względu na ataki kilku lokalnych działaczy politycznych. To była jego siła.
Trzeba zrobić wszystko, by nie zaczął dzielić.

Ale ludzie ufają wtedy, gdy widzą, że w ślad za
deklaracjami idą czyny. Miały być nowe, eleganckie pawilony. Sami to zapowiadaliście. Tymczasem, gdy pytamy kuców, to mówią, że nie
mają pojęcia, kiedy pawilony się pojawią. Co się
z nimi dzieje?
Gdy mówię, że Bazarek ma łączyć a nie dzielić,
to myślę w równym stopniu o kupcach. Docierają do mnie bardzo niepokojące informacje, że pawilonów nie będzie wcześniej niż w przyszłym
roku. Nie rozumiem czemu wszystko szło dobrze
i nagle przestało. Wiem natomiast, że plan rozlokowania pawilonów został nagle zmieniony przez
Stowarzyszenie w ten sposób, że jest niezgodny z
warunkami zabudowy, na dodatek zachodzi na
grunt, na którym pawilonów być nie może. Kupcy ufają, że ich sprawy idą w dobrym kierunku,
tymczasem błędne dokumenty opóźniają procedurę. Te formalności powinny być już dawno załatwione. Nie miejmy pretensji do urzędów, jeśli
sami jesteśmy niepozbierani.
No to może czas wrócić do zarządu Stowarzyszenia?
To jest bardzo trudna sprawa, ponieważ wiąże
mnie prawo, które zabrania stwarzania sytuacji
konfliktu interesów, gdy jako radny zacznę wykorzystywać miejski grunt. Nie wolno mi tego robić.
Muszę być transparentny. Sytuację z Bazarkiem,
z pawilonami można stosunkowo łatwo uporządkować. Kapitalne znaczenie ma tu podejście samego Stowarzyszenia. Nie ma mojej zgody na to,
aby Bazarek stał się instytucją kłótliwą, odwracającą się od sąsiadów, pielęgnującą prowizorkę,
nie panującą nad sytuacją. Iluś kupców powierzyło Stowarzyszeniu swoją przyszłość, iluś warszawiaków ufa, że Bazarek będzie coraz piękniejszy, iluś mieszkańców okolicznych bloków chce widzieć, że Bazarek ich dostrzega. Godzenie ludzkich
interesów to trudna sztuka, ale gdy się chce zarządzać wielkim targowiskiem, to trzeba temu wyzwaniu sprostać. Innej drogi nie ma.
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Historyczne siedziby miejskiej administracji
Od Redakcji
Po przełomie ustrojowym w 1989 r. powrócił do Polski samorząd terytorialny, który pojawił się na naszych ziemiach w początkach XIII w. (Złotoryja – 1211 r.). Miasta wówczas zakładane charakteryzowały
się systemem samorządowym, którego symbolem były rady. Dla władz miejskich budowano ratusz, czyli
„ dom rady” (Rathaus). Minęły lata, w Polsce doszło w 1989 roku do rewolucji ustrojowej i po pierwszych samorządowych wyborach, które miały u nas miejsce 27 maja 1990 r., wiele samorządów przystąpiło do budowy własnych ratuszy. Tak było również w warszawskich gminach (od 2002 r. – dzielnicach).
Ratusz powstał m. in. na Ursynowie. Jednak okazuje się, że bardzo mało wiemy o budynkach tego typu,
powstałych w naszym mieście w ostatnich latach. Lukę tę postanowił wypełnić współpracujący z „Passą” prof. Lech Królikowski. Przygotował książkę pt. „Ratusze Warszawy”. Wydanie jej drukiem jest wielkim problemem, głównie finansowym, toteż redakcja postanowiła drukować w odcinkach wybrane
fragmenty książki, których łącznie będzie 21. Mamy nadzieję, że cykl ten zainteresuje P.T. Czytelników.

L E C H K R Ó L I KO W S K I

Kamienica Wójtowska

Dosyć powszechnie przyjmuje się,
że pierwszą siedzibą samorządowych władz Warszawy była Kamienica Wójtowska po stronie
Kołłątaja (Rynek Starego Miasta
19, nr hip. 42). Była ona od 1408
r. siedzibą sądu ławniczego oraz
wójta dziedzicznego Piotra Pielgrzyma. W Katalogu Zabytków
sztuki napisano m. in.: Początkowo dom zapewne drewniany, kamienica wzmiankowana w 1505,
wówczas własność Wilków-Kałęckich, kolejnych wójtów dziedzicznych. 1609 wójtostwo wykupione przez radę miejską, która
1618-22, po śmierci ostatniego
wójta dziedzicznego Jana Wilka-Kałęckiego, przejęła kamienicę.
Po przeniesieniu w 1702 urzędu do
ratusza kamienica nadal własnością miasta, wydzierżawiana. Gruntownie przebudowywana: 1642-7 wg proj. Konstantego Tencalli’ego, wówczas dwupiętrowa,
następnie 1693-5 przez Benedykta Kaweckiego, muratora, przy udziale Józefa Szymona Bellotti’ego, w 1771 nadbudowana o jedną kondygnację, zapewne
wówczas ukształtowana fasada. Od 1811
własność prywatna. Po sprywatyzowaniu wnętrze kamienicy zostało dostosowane do celów mieszkalnych oraz do
działalności rzemieślniczej. W 1825 r.
założył tu pierwszą w Warszawie fabrykę fortepianów Albert Rawski. W trakcie
Powstania Warszawskiego kamienica została zburzona, ale zachowały się piwnice. Kamienicę odbudowano w latach
1952-1953 wg projektu Jana Bieńkowskiego. Fasadę ozdobiono polichromią

Ratusz po przebudowie. Ilustracja z Encyklopedii Staropolskiej Zygmunta Glogera (1903 r.)

wykonaną przez Krystynę Kozłowską i
Grzegorza Wdowickiego (m. in. medaliony z alegorią Pokoju i Sprawiedliwości)..
Najstarsze wzmianki o ratuszu Starej
Warszawy pochodzą z 1413 i 1429 r. Pierwotnie zapewne była to budowla gotycka, taką też formę najprawdopodobniej
zachował ratusz po przebudowie z lat
1542-1546. W latach 1580-1585 budowniczy Antoni del Ralia wzniósł wieżę.
Wiemy też, iż w XVI w. budynek ratusza
pozostawał na rzucie prostokąta (13x15
m), był podpiwniczony i miał dwie kondygnacje oraz wieżę z zegarem wykonanym przez Pawła z Przemyśla. W latach
1620-1621 dokonano kolejnej przebudowy, tym razem w stylu renesansowym.
Budynek otrzymał wówczas zwieńczenie w formie attyki, okrągłe skarpy w narożach, a wysokość ozdobionej baniastym hełmem wieży szacuje się na 60 m.
W 1701 r. projektantem kolejnej przebudowy był Tylman z Gameren. Wówczas wokół staromiejskiego ratusza wybudowano murowane parterowe kramy
(łącznie 36) oraz urządzono 4 wejścia
umieszczone na osiach budynku. Częściowo zniszczony budynek ratusza w
pożarze w 1749 r. otrzymał podczas odbudowy wystrój barokowy. Kolejnej przebudowy dokonał Szymon Bogumił Zug w
latach 1781-1782, podwyższając obiekt
o jedną kondygnację i nadając mu formę
wczesnego klasycyzmu.
Ratusz był miejscem obrad rady miejskiej, a od 1706 r. także sądu ławniczego.
Po ostatniej przebudowie w staromiejskim ratuszu mieścił się miejski skarbiec,
miejskie archiwum, arsenał, więzienie
oraz izba straży miejskiej.
Ratusz Starej Warszawy był punktem
centralnym całej ówczesnej „aglomeracji” warszawskiej. Tu, z chwilą otwarcia
obrad Sejmu Czteroletniego w 1788, działacze mieszczańscy czynili starania o
wniesienie kwestii miast królewskich pod
obrady izby poselskiej. W tym celu prezydent Starej Warszawy Jan Dekert zorganizował w Warszawie 27 listopada 1789
spotkanie przedstawicieli 141 miast królewskich Rzeczypospolitej, którzy wystosowali memoriał do króla, domagając
się przyznania praw publicznych mieszczaństwu. A już 2 grudnia 1789 ruszyła
z ratusza czarna procesja, by wręczyć pismo monarsze. 18 grudnia 1789 Sejm
Czteroletni powołał Deputację do Miast
Naszych Królewskich, której zadaniem
było m. in. przygotowanie projektu prawa
dla miast. 1 marca 1791 projekt Deputacji wniesiony został pod obrady Sejmu.
Projekt ten przepadł jednak w głosowaniu. Wówczas pojawił się projekt posła
Jana Suchorzewskiego, który został przyjęty przez Sejm 18 kwietnia 1791 r.
Przez kolejne lata ratusz i plac wokół
niego stanowiły punkt centralny
„mieszczańskiej” Warszawy. Nadzwy-
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Obiekt odbudowany został w stylu
neorenesansowym. Konkurs na projekt
odbudowy wygrał Rafał Krajewski (18341864), absolwent warszawskiej Szkoły
Sztuk Pięknych, a w czasie powstania
dyrektor Wydziału Spraw Wewnętrznych Rządu Narodowego. W związku z
jego aresztowaniem, a następnie straceniem, projekt zrealizowany został w latach 1864-1869 według rozszerzonej
koncepcji Józefa Orłowskiego. Orłowski
znacznie zwiększył kubaturę, lokując w
ratuszowym kompleksie m. in. siedzibę
II Oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej. W tej formie ratusz przetrwał do kolejnej przebudowy i rozbudowy w latach
1936-1939.
W czasie modernizacji obiektu w latach 1936-1939, którą wykonano wg
projektu Oskara Sosnowskiego, przebudowany został dach, a od strony ul. Daniłłowiczowskiej dobudowano siedmiopiętrowy budynek biurowy, w którym
pomieszczono Wydział Techniczny Magistratu. Ratusz na Placu Teatralnym
związany jest nadzwyczaj mocno z epopeją obrony miasta w 1939 r. i szczególną rolą ówczesnego prezydenta – Stefana Starzyńskiego. Budynek przetrwał
do Powstania Warszawskiego, podczas
którego został znacznie uszkodzony. Po
wojnie stały jednak mury, które nadawały się do odbudowy. Obiekt ostatecznie
rozebrano na początku lat 50., a w miejscu ratusza ustawiono pomnik Bohaterów Warszawy 1939-1945, popularnie
nazywany Nike.
W latach dziewięćdziesiątych samorząd Warszawy sprzedał plac, na którym niegdyś stał stołeczny ratusz. Inwestor zobowiązał się odtworzyć historyczną fasadę budynku, z czego się
Pałac Jabłonowskich
wywiązał. Za historyczną fasadą znajPałac Jabłonowskich (ul. Senatorska duje się nowoczesna konstrukcja biu16, nr hip. 462) zbudowany został w la- rowca, który służy obecnie celom bantach 1773-1785 wg proj. Jakuba Fonta- kowym.
ny i Dominika Merliniego dla Antoniego
Powojenne losy administracji
Jabłonowskiego – marszałka Trybunału
Po wyzwoleniu prawobrzeżnej WarGłównego Koronnego. W okresie 18171819 został przebudowany z przezna- szawy w połowie września 1944 r. komuczeniem na ratusz. Projektantami prze- nistyczne władze przystąpiły do konbudowy byli Fryderyk Albert Lessel struowania miejskiej administracji. W
(1767-1822) – „budowniczy miasta War- tym czasie (20 września 1944) weszła w
szawy” i Józef Grzegorz Lessel (1802- życie ustawa z 11 września 1944 r. o or1844) od 11 marca 1830 r. także jej „bu- ganizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. 1944, nr 5, poz. 22). Ustadowniczy”.
Budynek – bez większych zmian, je- wa ta stanowiła, że Rada Narodowa
śli nie liczyć masztu dla telegrafu Warszawy posiada uprawnienia wojeoptycznego – przetrwał do czasów Po- wódzkich rad narodowych. W skład rawstania Styczniowego. „18 paździer- dy wchodziło 100 członków (6 lipca
nika (1863 r. – przyp. LK) spalono ra- 1946 r. Rada Narodowa m. st. Warszawy
tusz warszawski, a wraz z nim akta po- podjęła uchwałę o zwiększeniu liczby
datkowe, stanowiące podstawę rozkła- członków do 120). Liczba członków dodu ciężarów” (chodzi o kontrybucję na- kooptowanych nie mogła przekraczać ?
łożoną przez Berga na miasto oraz spis stanu ogólnego. Członkami mogły być
ludności, który był podstawą do wy- osoby, które ukończyły 21 lat. Na czele
znaczania osób powołanych do służby rady stało prezydium złożone z przewodniczącego, zastępcy i 3 członków.
w carskiej armii).
czaj głośnym wydarzeniem tamtych
czasów była egzekucja przywódców
konfederacji targowickiej, która miała
miejsce przed staromiejskim ratuszem
9 maja 1794 r. Z wyroku Sądu Kryminalnego Księstwa Mazowieckiego straceni zostali: hetman wielki koronny
Piotr Ożarowski, marszałek rady Nieustającej Józef Ankwicz i hetman polny
litewski Józef Zabiełło.
Podczas insurekcji kościuszkowskiej
dnia 9 maja 1794 r. wokół ratusza warszawskiego zebrał się kilkutysięczny
tłum, do którego przemawiał sekretarz
Hugona Kołłątaja – Kazimierz Konopka,
nawołując do powieszenia zdrajców. Istnieją przypuszczenia, że akcję zorganizował sam Kołłątaj. Spośród dużej grupy
aresztowanych wyselekcjonowano cztery osoby, wśród nich biskupa inflanckiego Józefa Kossakowskiego.
Warszawa – od 9 stycznia 1796 r. prawie do końca 1806 r. – była siedzibą władz
departamentu warszawskiego prowincji
Prus Południowych. Administracja miejska
została zorganizowana na wzór pruski.
Składała się ona z Magistratu Miasta i Policji (Stadt- und Polizei -Magistrat) z siedzibą w ratuszu staromiejskim.
Władze Księstwa Warszawskiego obaliły ustrój Warszawy, ustanowiony przez
Targowicę (która przywróciła jurydyki)
i ustanowiły porządek prawny oparty na
prawie o miastach z 1791 r., z uwzględnieniem konstytucji i prawodawstwa
Księstwa. Staromiejski ratusz został rozebrany w lipcu 1817 roku. Władze miejskie, już planując zburzenie starego ratusza, stanęły przed problemem znalezienia nowej siedziby dla miejskiej administracji.

Rada (art. 17), była organem kontroli
społecznej. Rady narodowe w czasach
PKWN miały układ hierarchiczny (art. 21
ust. 1). Kompetencje rad opisane zostały w jednym artykule (art. 23) i sprowadzały się głównie do „planowania
działalności publicznej, w szczególności: ustalanie budżetu oraz planu świadczeń w naturze”, a także do kontroli organów wykonawczych (państwowych i
samorządowych).
Ze względu na trwające działania wojenne rzeczywistą władzę w prawobrzeżnej Warszawie pełnił wojskowy komendant – gen. Bolesław Kieniewicz (19071969). 14 września 1944 r. powołano
na Pradze Radę Narodową m. st. Warszawy i jej organ wykonawczy – Zarząd
Miejski. Organizatorem Rady był inż.
arch. Władysław Szwarcenberg-Czerny.
Ówczesna Rada Narodowa posiadała
kompetencje m. in. w zakresie kontroli
rządowych i samorządowych organów
wykonawczych, a także wpływ na obsadę funkcji prezydenta i starostów działających na obszarze stolicy.
18 września 1944 r. obowiązki prezydenta stolicy objął Marian Spychalski,
który tę funkcję sprawował do początków marca 1945 r. Po nim (od 5 marca
1945 r.) prezydentem został Stanisław
Tołwiński, rządzący miastem do 23 maja 1950 r. Administracją kierowało Starostwo Grodzkie, a pierwszym starostą
był Stanisław Kotwica-Skrzypek. Tymczasową siedzibą władz stolicy pozostawał kompleks gmachów DOKP przy
ul. Targowej, skąd po pewnym czasie
władze miejskie przeprowadzono do
zespołu przedwojennych szkół powszechnych przy ul. Otwockiej 3 na
Pradze.
Krajowa Rada Narodowa – 3 stycznia 1945 r. na wniosek Bolesława Rumińskiego (1907-1971) – podjęła
uchwałę o konieczności utrzymania stołecznej roli Warszawy. 13 stycznia 1945
r. Rada Ministrów wydała Biuru Planowania i Odbudowy polecenie rozpoczęcia prac przygotowawczych do odbudowy Warszawy. Prezydium Rady Ministrów zadecydowało o przeniesieniu – z
dniem 1 lutego 1945 r. – siedziby władz
państwowych do Warszawy. Tego samego dnia powołano Radę Zarządzającą miasta z Władysławem Gomułką
na czele. Dekret Rady Ministrów o odbudowie Warszawy wydany został 28
lutego 1945 r.
Po wyremontowaniu i uporządkowaniu budynku Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Alejach Jerozolimskich,
przeniesiono do niego większość miejskich agend. Te, które nie znalazły tam
miejsca, ulokowane zostały w kamienicy
przy ul. Marszałkowskiej 8, gdzie później mieściła się redakcja tygodnika „Stolica”. Po odbudowie w 1954 r. zespołu co-
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razziańskich pałaców – dawnych siedzib
Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu
oraz ministra skarbu przy Placu Bankowym (przemianowanym wówczas na
Plac Dzierżyńskiego) – umieszczono tam
władze miejskie, gdzie pozostają do dnia
dzisiejszego.

Rozrost terytorialny Warszawy
Na mocy ustawy z 20 marca 1950 r.
przekształcono Radę Narodową m.st.
Warszawy w terenowy organ jednolitej
władzy państwowej. Skupiał on kompetencje organów administracji rządowej
oraz samorządu. Tym samym aktem
prawnym zlikwidowano istniejące do tego czasu starostwa grodzkie warszawskie oraz urząd prezydenta miasta. W
miejsce prezydenta ustanowiono ciało
kolegialne: Prezydium Rady Narodowej
m. st. Warszawy. Urząd prezydenta miasta przywrócony został ustawą sejmową
z 20 listopada 1973 r.. Zgodnie z nią prezydent był terenowym organem administracji państwowej, przedstawicielem rządu oraz organem wykonawczo-zarządzającym Rady Narodowej m. st. Warszawy.
Prezydenta powoływał prezes Rady Ministrów po zaopiniowaniu kandydatury
przez Radę Miasta. Modyfikacji tego przepisu dokonał dopiero Sejm RP ustawą z 8
marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz ustawą z 18 maja 1990 r. o
ustroju samorządu m.st. Warszawy.
Do 1951 r. Warszawa, będąca jeszcze w
przedwojennych granicach administracyjnych (14 148 ha z Wisłą), dzieliła się na
sześć dzielnic: Warszawa Śródmieście,
Warszawa Północ, Warszawa Zachód i
Warszawa Południe oraz Pragę Centralną i Pragę Grochów, którymi zarządzały
dzielnicowe rady narodowe podległe Radzie Narodowej m.st. Warszawy.
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 5 maja 1951 r. powierzchnię
miasta powiększono z 14 148 ha do 42
725 ha, tj. nieco ponad trzykrotnie. 20
grudnia 1951 r. (uchwała obowiązywała od 1 stycznia 1952 r.) obszar Warszawy został podzielony i zaczęło go tworzyć
11 dzielnic: Śródmieście, Stare Miasto,
Żoliborz, Wola, Ochota Mokotów, Wilanów, Praga Śródmieście, Praga Północ,
Praga Południe i Wawer.
W 1957 r., na mocy rozporządzenia
Rady Ministrów, do Warszawy włączono
1896 ha z powiatu wołomińskiego, w
tym miasto Rembertów i dawną wieś Kawęczyn. Rozporządzenie RM wydane
zostało na wniosek Rady Narodowej m.
st. Warszawy z 17 grudnia 1956 r.
Dnia 30 listopada 1959 r. kolejny raz
zreorganizowano podział terytorialny
stolicy. W miejsce jedenastu dzielnic
wprowadzono siedem (Śródmieście, Mokotów, Ochota, Wola, Żoliborz, Praga
Płn. i Praga Płd.). Ten podział utrzymał
się do czerwca 1992 r., gdy miasto po-

dzielono na jedenaście samodzielnych
gmin, a jedną z nich – gminę Warszawa-Centrum – na siedem dzielnic.
W 1977 r. do Warszawy wcielono dawne miasto Ursus, kilka niewielkich osiedli na zachodnich peryferiach stolicy, a
także kilka sołectw z gminy Nieporęt
oraz gminy Jabłonna. W sumie w 1977 r.
włączono do miasta ok. 4 tys. ha.
W dniu 2 stycznia 1991 r. z gminy Wiązowna wyłączono wieś Aleksandrów
(970 ha) i włączono ją do dzielnicy-gminy Warszawa-Praga Płd. (obecnie w
dzielnicy Wawer).
Z dniem 1 stycznia 1993 r. z dzielnicygminy Warszawa-Ochota wyłączono
dawne miasto Ursus (935 ha), tworząc
ósmą dzielnicę-gminę miasta stołecznego Warszawa.
Ostatnim, jak dotychczas, aktem inkorporacji do Warszawy jest włączenie z
dniem wyborów samorządowych w 2002
r. (27 października 2002) samodzielnego miasta Wesoła o ogólnej powierzchni
2294 ha. Wesoła jest obecnie osiemnastą
dzielnicą Warszawy. Jednocześnie zlikwidowano w Warszawie podział na jedenaście gmin, wprowadzając w to miejsce podział na osiemnaście dzielnic, tj.
jednostek pomocniczych gminy Warszawa. Od roku 2016 powierzchnia Warszawy wynosi 51 720 ha (z Wisłą).
Po reformie z marca 1950 r. Rada Narodowa m. st. Warszawy, jako organ działający na terenie miasta wyłączonego z
województwa, realizowała zadania administracyjne i gospodarcze przewidziane
dla wojewódzkich rad narodowych. Funkcję gospodarza terenu Rada Narodowa
wykonywała bezpośrednio – realizując
określone zadania oraz pośrednio – przez
kontrolę i koordynację działalności organów, instytucji i jednostek gospodarczych
jej nie podporządkowanych. Stołeczna
Rada Narodowa kierowała i koordynowała działalność podległych dzielnicowych rad narodowych oraz sprawowała
funkcję administracji państwowej, wydawała przepisy prawne powszechnie obowiązujące na terenie miasta, uchwalała
plan gospodarczy. Organem wykonawczym było Prezydium Rady Narodowej
m. st. Warszawy oraz podporządkowane mu jednostki organizacyjne. Do 1973
r. Rada Narodowa wybierała członków
Prezydium spośród radnych i spoza ich
grona. Ustawa z 20 marca 1950 r. uchylona została 29 stycznia 1958.
W końcu 1973 r. w Polsce dokonany reformy organów władzy i administracji terenowej. Jej początkiem była ustawa z 22
listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zmieniono wówczas m.in. art. 42 ust. 1, nadając mu brzmienie: „Terenowymi organami
administracji państwowej oraz organami
wykonawczymi i zarządzającymi rad narodowych są: wojewodowie, prezydenci

lub naczelnicy miast, naczelnicy powiatów, naczelnicy dzielnic i naczelnicy gmin”.
Po uchwaleniu zmian w Konstytucji, Sejm
podjął uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o radach narodowych. Reforma polegała
na rozdzieleniu funkcji stanowiących, będących prerogatywą rad narodowych od
funkcji wykonawczo-zarządzających i administracyjnych wykonywanych w stolicy przez prezydenta i naczelników dzielnic. Po reformie radę narodowa definiowano jako organ władzy państwowej i podstawowy organ samorządu społecznego.
Reforma formalnie potwierdziła także kierowniczą rolę PZPR w pracy rad. Ustawa
została uchylona 1 lipca 1984 r.
13 grudnia 1973 r. Prezydentem Warszawy został inż. Jerzy Majewski, który
tę funkcję sprawował do 18 lutego 1982
r. Majewski od 29 grudnia 1967 do 9
grudnia 1973 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Narodowej m. st. Warszawy. W okresie od 1969 r. do 1983 r. był
radnym Rady Narodowej m.st. Warszawy, a w latach 1969-1976 - posłem na
Sejm PRL. W latach 1968-1981 był zastępcą, a następnie członkiem Komitetu
Centralnego PZPR. W 2004 r. Rada Warszawy nadała Jerzemu Majewskiemu tytuł Honorowego Obywatela Warszawy.
Przewodniczącym Rady (w 1973 r.)
wybrany został Józef Kępa, piastujący
jednocześnie funkcję przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. st.
Warszawy, a także pierwszego sekretarza
w Komitecie Wojewódzkim PZPR. Tę zasadę powtórzono w dzielnicach, w których przewodniczącymi dzielnicowych
rad narodowych zostali pierwsi sekretarze dzielnicowych komitetów PZPR. Daleko posuniętą centralizację władzy i
podporządkowanie jej strukturom partyjnym motywowano tym, że rozszerzone
uprawnienia Rady w sferze planowania,
koordynacji i kontroli (od 1978 r. organem RN był Wojewódzki Komitet Kontroli Społecznej) umożliwiają wywieranie
skutecznego wpływu na wszystkie jednostki państwowe, spółdzielcze, organizacje gospodarcze oraz organizacje i instytucje społeczne działające na terenie
miasta w celu coraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Rada Narodowa
m. st. Warszawy kierowała całokształtem rozwoju społeczno-gospodarczego
stolicy, a od 1 czerwca 1975 r. – województwa stołecznego warszawskiego.
Po zmianach ustrojowych przełomu
1989 i 1990 r. nastąpiło odrodzenie samorządu terytorialnego. W tym czasie trzykrotnie zmieniona została ustawa warszawska. Obecnie nasze miasto jest jedną
gminą podzieloną na 18 dzielnic. Siedziba centralnych władz miasta rozlokowana jest pod blisko trzydziestoma adresami, a prezydent stolicy urzęduje – niejako kątem – w siedzibie wojewody mazowieckiego przy Placu Bankowym.
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Parafia i Kościół Świętej Katarzyny na Służewie

Symbole narodowego dziedzictwa
Marian Marek Drozdowski
Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego Ursynowa z okazji
obchodów 100-lecia odzyskania
Niepodległości skierowuje naszą uwagę i refleksje na historię
i współczesne funkcje kulturowe
najstarszego zabytku dzielnicy –
parafię i Kościół pw. Świętej Katarzyny na Służewie.
arafia- w świetle badań wybitnego historyka Archidiecezji
Warszawskiej Ks. Grzegorza
Kalwarczyka- powstała w wyniku decyzji księcia Konrada Mazowieckiego
w 1238 r. Parafię erygował biskup poznański Paweł z Bnina.
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On również w swym dokumencie
konsekracyjnym podkreślił: „ Dokonałem konsekracji kościoła ku czci Boga
i Świętej Jego Rodzicielki Maryi zawsze Panny jak też Św. Katarzyny Panny...” Tytuł kościoła w roku 1777 został
tak uściślony, że patronką świątyni jest
Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta, a drugą patronką – św. Katarzyna Dziewica i Męczennica z Aleksandrii, zamęczona w 306 roku.
radycja podpowiada wiadomość, że pierwszy kościół był
przerobioną dla kultu chrześcijańskiego bałwochwalnią. Został on
spalony podczas najazdu Jadźwingów
i Litwinów w latach dziewięćdziesiątych XIII wieku. Pierwszy kościół wybudowano z palonej cegły z drewnianym
sufitem w stylu gotyku nadwiślanego.
Został on ponownie zburzony przez
ostatni najazd Litwinów w XIV wieku.
Na przełomie XIV i XV wieku wzniesiono nowy kościół, rozbudowany pod
koniec XVI wieku, zaś kolektorami byli: Anna Służewska i jej synowie Piotr
i Jan Służewscy herbu Radwan. W latach 1640-1646 została zbudowana
przez księdza Wojciecha Kasprowskiego plebania w barokowym stylu polskiego dworku. W 1655 r. spustoszyli
kościół Szwedzi. Plebania ostała się i została poświęcona przez w 1687 r. przez
biskupa poznańskiego Stanisława
Wierzbowskiego. Prawdopodobnie gościł w niej właściciel Wilanowa król Jan
III Sobieski warz z rodziną
W latach 1741- 1747 – staraniem wojewody ruskiego księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego – kościół został
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odbudowany z ruin. W czasie przemarszu wojsk napoleońskich w 1811 roku
spłonęla parafia. Kościół przebudowano, pod opiekują rodziny Potockich, w
latach 1846-1848 w stylu neoromańskim za sprawą wybitnego włoskiego
architekta Franciszka Marii Lanciego
(1799-1875). Te kształty zachował do
czasów obecnych. Lanci został sprowadzony z Włoch przez marszałka Stanisława Małachowskiego w 1825 roku.
Rodzina Potockich wykorzystała jego
architektoniczny talent przy przebudowie swego pałacu na Krakowskim
Przedmieściu i rozbudowie Wilanowa.
Był m. in. projektantem Pałacyku Rembielińskich ( Lessera) przy al. Ujazdowskich, Żółtej Karczmy (dzisiejszej siedziby Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) w al. Wilanowskiej 204
i Domu Józefa Ignacego Kraszewskiego
przy ul. Mokotowskiej 48.
d początku XVI wieku do roku 1693 dobrodziejami parafii i kolektorami kościoła służewskiego byli członkowie rodziny Radwańskich. Później – aż do 1745 r. –
królewska rodzina Sobieskich, a po nich
do 1798 r. rodzina Czartoryskich i w
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latach 1798 - 1895 wielce zasłużona
dla kościoła i parafii rodzina Potockich.
Iluż wybitnych rodaków pracowało w
tym czasie na terenie parafii służewieckiej! W czasach średniowiecza Mikołaj
Służewski wybitny sędzia warszawski. W
epoce Odrodzenia Mikołaj Zebrzydowski, fundator Kalwarii Zebrzydowskiej.
Tutaj na przełomie XVI i XVII wieku biskup poznański Wawrzyniec Goślicki napisał swe dzieło „De senatore optimo”( O
senatorze doskonałym), a na terenie parafii działał też wybitny jezuita ks. Piotr
Skarga, który przygotowywał swoje słynne „Kazania sejmowe”: „Szczęśliwe jest
królestwo, w którym jest sprawiedliwość,
a każdy przy swoim zostaje, a krzywdy
nie cierpi, bo fundamentem każdego
zgromadzenia i sąsiedztwa (jest – p. m.)
sprawiedliwość.”
o szwedzkich zniszczeniach
odbudowano kościół i przyozdobiono rzeźbami Jana Jerzego Plerscha, które ocalały z pożogi
drugiej wojny światowej. Proboszcz parafii w latach 1735-1757 Piotr Teofil
Mohl, kanonik poznański, zorganizował szeroką pomoc charytatywną dla
ludności Warszawy dotkniętej epidemią cholery. Jego następcą – po marianinie Leonardzie Łaskim i kanoniku kujawskim Bazylim Złockim – był członek
Komisji Edukacji Narodowe, kanonik
płocki Antoni Górski, który kierował
parafią od 1775 do 1807 roku. Był on
aktywnie zaangażowany w uchwalenie Konstytucji 3 Maja i Powstanie Kościuszkowskie.
W trakcie obrony Warszawy od 12
lipca do 6 września 1794 r. rejonu pa-
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rafii i rejonów sąsiednich broniła dywizja Tadeusza Kościuszki, licząca około
10 tys. żołnierzy. Naczelnik dowodzący
całokształtem obrony stolicy w rejonie
Czerniakowa miał dywizję gen. Henryka Dąbrowskiego. Na Czystem stanęła dywizja gen. Zajączka (5300). Północnych rejonów Warszawy broniła dywizja gen. Mokronowskiego (5200 żołnierzy). Kwatera Gówna Naczelnika
mieściła się w Królikarni, skąd Kościuszko wydawał rozkazy i odezwy do ludności stolicy. Pomagał mu w tym Julian Ursyn Niemcewicz – sekretarz i adiutant.
Wkrótce pułki Fersena opanowały Wilanów, zajęły także kościół św. Katarzyny, zamieniając go na stajnię dla koni.
Inwentarz kościelny i plebański został
przez wojska Iwana Fersena zabrany i
zniszczony, a proboszcz musiał opuścić
swą siedzibę.
o ks. Antonim Górskim proboszczem kościoła św. Katarzyny był w latach 1807-1808
bp Jan Chrzciciel Albertrandi (17311808), sufragan warszawski, jezuita,
historyk, numizmatyk. Zebrał z archiwów Watykanu, Neapolu i Szwecji liczne wypisy źródłowe do dziejów Polski.
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Był bliskim współpracownikiem króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego,
bywalcem Obiadów Czwartkowych. W
1800 roku został współzałożycielem i
pierwszym prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Warszawie.
Honorowym parafianinem Kościoła
Św. Katarzyny był w latach 1822-1831,
po rosyjskim uwięzieniu i doświadczeniach amerykańskich, Julian Ursyn
Niemcewicz – właściciel mająteczku
Roskosz na terenie dzisiejszego kampusu SGGW. On ten mająteczek, dający mu skromne dochody, zmodernizował. Gościł w nim Czartoryskich, Potockich, Marię Szymanowską – teściową Adama Mickiewicza, a także Juliusza Słowackiego. Swoje ukochane gospodarstwo na zawsze opuścił 23
czerwca 1831 r. Przebywając w Londynie z misją dyplomatyczną Rządu Narodowego, tęsknił za wiejskim kościółkiem Św. Katarzyny i rozmodlonymi,
rozśpiewanymi w nim wieśniakami.
W swym pałacyku zostawił 84 cennych
obrazów, rękopisy królewskie i inne
wartościowe pamiątki.
czasach Królestwa Polskiego, na początku 1818 r., po
zwarciu umowy Potockich
(właścicieli Wilanowa) z proboszczem
św. Katarzyny – ks. Janem Kuczkowskim, uporządkowano rejon stawów i
dróg kanałów wodnych. Powstał dwór
i ogród arkadyjski w Gucinie u podnóża
skarpy kościelnej. Śmierć Stanisława
Kostki Potockiego 14 września 1821 r.
zakończyła pierwszy okres budowy,
kontynuowanej przez żonę Aleksandrę,
która doprowadziła do przekształcenia
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Gucina w romantyczny ogród pamiątkowy poświęcony pamięci Stanisława i
jego brata Ignacego. Powstał przede
wszystkim sarkofag braci Potockich i gaj
zasadzony przez ich przyjaciół: Samuela
Bogumiła Lindego, Juliana Ursyna
Niemcewicza, Stanisława Staszica, Zygmunta Vogla, Michała Szuberta, Tadeusza Mostowskiego. Po śmierci Zygmunta Potockiego w 1856 r. kolejni użytkownicy Gucina doprowadzili go do ruiny, która trwa do dzisiaj, mimo wpisu
do rejestru terenów zabytkowych. Ale
czy jest bardziej nieprzestrzegane w Polsce prawo od prawa ochrony zabytków!
U nas los Gucina , Wyczółek i Fortu VIII
Służew dobitnie o tym świadczy.
Na miejsce rozebranego dworku
Niemcewicza powstał w 1860 roku Pałac Krasińskich wg projektu słynnego architekta Zygmunta Rospendowskiego z
rzeźbami bohaterskich hetmanów polskich: Czarnieckiego, Koniecpolskiego,
Sapiehy, Tarnowskiego i legendarnych
Polek: Barbary, Dąbrówki, Jadwigi i
Wandy – autorstwa Juliusza Cenglera.
czasie Powstania Styczniowego na Kabatach mieszkał Karol Julian Kaniewski, który dzierżawił od hr. Potockiego
20 ha gruntów. Organizował on dostawy broni dla powstańców. Osadzony
w Cytadeli Warszawskiej i skazany na
Sybir uniknął kary dzięki hr. Potockiej.
Przed wybuchem powstania w sąsiednim Lasku Kabackim chroniła się młodzież warszawska przed poborem do
armii rosyjskiej. Stąd przemieszczała
się w rejon Płocka.
Na plebanii gościł członków Rządu
Narodowego na czele z Romualdem
Trauguttem proboszcz św Katarzyny, w
latach 1811-1865, ks. Jan Kuczkowski
Rewolucja 1905-1907, która zdaniem
wielu historyków była czwartym powstaniem narodowym, mimo carskich
represji ułatwiła rozwój szkolnictwa
elementarnego, powrót do niego języka polskiego. W tej atmosferze bywalec
nabożeństw w kościele św. Katarzyny
hr. Adam Krasiński (1870-1909), wnuk
Zygmunta Krasińskiego, historyk dziejów wsi polskiej, opiekun Biblioteki Krasińskich w Warszawie ofiarował budynek na siedzibę Seminarium Nauczycieli Ludowych – ważne ognisko kultury polskiej.
Seminarium Nauczycielskie uczestniczyło w konkursie „ Przysposobienia
Rolniczego”, organizowanym przez
prof. Józefa Mikułowskiego – dyrektora Kursów Przemysłowo-Rolniczych
przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, z
których powstała SGGW. Warto dodać,
że Seminarium Nauczycielskie miało
bogate życie kulturalne m. in. dzięki
zajęciom prowadzonym przez Jacka
Woszczerowicza. Jego chór często występował w kościele św. Katarzyny w
czasie świąt religijnych i narodowych.
ar hr. Krasińskiego z 1906 r.,
tym razem w 1921 na rzecz
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powtórzył hr. Edward Raczyński, spadkobierca pałacu i folwarku. Seminarium
Nauczycieli Ludowych na Ursynowie,
związane z kościołem św. Katarzyny,
funkcjonowało do 1936 roku. Wykształciło ono 740 absolwentów, wśród nich
Czesława Wycecha i Mariana Wyrzykowskiego. Dzięki patriotycznej postawie jego nauczycieli i proboszczów św.
Katarzyny – Bronisława Sielskiego oraz
Bolesława Kakowskiego – wielu studentów Seminarium zasiliło szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej, a następnie Wojska Polskiego, szczególnie w
krytycznej fazie wojny polsko-bolszewickiej latem 1920 r. Stanęli oni karnie do szeregów Armii Ochotniczej w
lipcu tego roku na wezwanie listów pasterskich biskupów polskich i apelu Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera. Przed wojną
parafia św. Katarzyny posiadała 230 ha
ziemi, obecnie ma tylko 12 ha.
W okresie II Rzeczypospolitej znany
był z ambitnych działań ks. proboszcz
Adama Wyrębowskiego, który nią kierował w latach 1928-1952. Był to wielki społecznik, radny miasta stołecznego
Warszawy, poseł na Sejm II Rzeczypo-
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spolitej, organizator Akcji Katolickiej,
bliski współpracownik kardynała Aleksandra Kakowskiego, metropolity warszawskiego
pamięci mieszkańców Warszawy ks. A. Wyrębowski
zapisał się jako ofiarny Komisarz Sekcji Opieki nad Żołnierzem Rady Obrony Stolicy, którą kierowali: Artur
Śliwiński i prezydent Warszawy Piotr
Drzewicki. Sekcja dostarczyła na front
wiele kompletów bielizny, spodni, bluz,
par butów. Zaopatrywała w żywność i
papierosy gospody żołnierskie. Udzielała zapomóg pieniężnych gospodom harcerskim i kantynom pułkowym. Cenił tą
społeczną pasję ks. Wyrębowskiego prezydent Warszawy Stefan Starzyński, który od hr. Branickiego zakupił w marcu
1938 r. dla potrzeb miasta Las Kabacki.
Prezydent doprowadził do połączenie
terytorialnego z Warszawą Służewa i
Służewca w 1938 r., do budowy na Służewcu Toru Wyścigów Konnych uroczyście otwartych dopiero 3 czerwca 1939
r. Na zapleczu Toru funkcjonowała popularna dla miłośników jazdy konnej w
Warszawie stajnia moczydłowska Michała Roga w pobliżu Góry Trzech
Szczytów, znajdująca się na wydzierżawionym terenie folwarku Branickich.
Z autorytetem społecznym ks. Wyrębowskiego liczył się nawet hitlerowski generał Erich von dem Bach-Żelewski, który zaproponował mu rozmowę
z dowództwem Armii Krajowej w sprawie zawieszenia działań bojowych Powstania Warszawskiego. Rozmowy takie za zgodą Komendy Głównej AK, z
udziałem ks. Wyrębowskiego, odbyły
się na terenie jego plebanii. Protokół
zawieszenia działań wojennych podpisał gen. Tadeusz „Bór” Komorowski 2
października 1944 r. na ul Klonowej.
czasie exodusu popowstaniowego ks Wyrębowski
uratował niejedną rodzinę
warszawską. Jego historyczna rola w
dziejach Warszawy i Polski jeszcze
wzrosła, kiedy analizował stalinowskie
zbrodnie i odkrył potajemne pochówki
na skarpie swej parafii, następujące po
śmiertelnych strzałach katyńską metodą – w lochach ul Rakowieckiej i innych
więzień. Dzieło uczczenia tych ofiar
podjął proboszcz św. Katarzyny w latach 1985-2013 – ks. prałat Józef Roman Maj, który w 1986 r. powołał Komitet Upamiętnienia Ofiar Prześladowań
Komunistycznych lat 1944-1956 w składzie: Wiesław Chrzanowski, Andrzej
Grabiński, Bogusław Niziński, Jan Olszewski, Jadwiga Skórzewska, Tomasz
Strzembosz, Zdzisław Szpakowski, Wojciech Welman, Wojciech Ziembiński.
Po kilkudniowych uroczystościach religijnych i sesji naukowej przyjęto do realizacji w dniu 14 czerwca 1990 r. projekt pomnika. Jak pisze prof. Juliusz
Chrościcki: „Pomnik stanął na powierzchni 600 metrów kwadratowych
i składa się w głębi z mensy ołtarzowej,
monumentalnego krzyża, muru kamiennego z nazwami miast polskich,
z których pochodzą ofiary terroru.
Historię parafii św. Katarzyny wzbogacił następca ks. Adama Wyrębowskiego – ks. Antoni Czarnecki, jej proboszcz w latach 1950 - 1985, który w
kościele Wszystkich Świętych, znajdującym się na terenie getta warszawskiego w latach 1940-1942, obsługiwał potrzeby religijne katolików mieszkających w getcie i przyjmował do wspólnoty katolickiej dotychczasowych wiernych religii mojżeszowej przed figurą
Najświętszej Marii Panny, którą sprowadził na dziedziniec parafii Św. Katarzyny. Ks. Czarnecki przyjął na swojej
plebanii filię Prymasowskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Stanu Wojennego i Ich Rodzinom.
statni prezydent na wychodźstwie Ryszard Kaczorowski, biorąc pod uwagę historyczne dokonania Parafii Św. Katarzyny, obdarzył ją Orderem Virtuti Militari. Pamięta o tym jej proboszcz od
2013 roku – ks. kanonik Wojciech Gnidziński, który starannie przygotowuje
obchody 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości i 780. rocznicę
powstania parafii.
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Nowy Uniwersytet III Wieku na Ursynowie

Patriotyczna uroczystość w SP nr 336
Tradycją Szkoły Podstawowej nr 336 na
Ursynowie jest marcowe święto upamiętniające bohaterstwo Janka Bytnara
„Rudego” i jego przyjaciół z Szarych Szeregów. Tym razem odbyły się uroczystości w 97 rocznicę urodzin i 75 rocznicę
śmierci Patrona szkoły i bohatera Akcji
pod Arsenałem.
Jak co roku, w szkolne progi zawitali liczni goście – między innymi przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, zastępca kuratora Andrzej Sosnowski, zastępca burmistrza Ursynowa
Rafał Miastowski czy przewodnicząca Komisji
Oświaty i Sportu w dzielnicy Sylwia Krajewska
Były też poczty sztandarowe szkół i drużyn harcerskich związane z bohaterami II wojny światowej, dyrektorzy i młodzież z zaprzyjaźnionych
szkół i przedszkoli, jak również absolwenci, rodzice, byli pracownicy i nauczyciele oraz wszyscy
przyjaciele szkoły, której święto ma również wymiar wydarzenia artystycznego.
Wnętrze budynku pełne było gustownych dekoracji, podkreślających patriotyczny charakter uroczystości. Dominowały biel i czerwień, a motywem przewodnim były wyeksponowane ponad
sceną słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Ojczyzna to pamięć”. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 336 tym słowom pozostaje wierna od 16
lat, odkąd placówka nosi zaszczytne imię Janka
Bytnara „Rudego”.
W trakcie uroczystości odbyło się podsumowanie Międzyszkolnej Gry Edukacyjno-Zręcznościowej „Patriotyzm: Wczoraj-Dziś-Jutro” pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej
i burmistrza Dzielnicy Ursynów Pana Roberta
Kempy. Zwycięzcom pięciu ursynowskich szkół
w kategorii oddziałów gimnazjalnych oraz szkół
podstawowych laureatom - Gry wręczono symboliczne statuetki i dyplomy. Honorową statuetkę
oraz dyplom otrzymała również dyrektor LXX Liceum im. Aleksandra Kamińskiego – Anna Szumiec-Mitera za przygotowanie młodzieży swojej
placówki do prowadzenia Gry Patriotycznej i pomoc w przygotowaniu poszczególnych stanowisk
oraz za patriotyczne wychowanie uczniów.

Nasza szkoła również przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Szkoła młodych patriotów”,
którego organizatorami są Studium Prawa Europejskiego oraz Instytut Badań nad Demokracją. W
ramach zadań przeprowadzony został konkurs
literacki „Małe ojczyzny w literaturze”, konkurs poezji patriotycznej „Miłość do ojczyzny w poezji”,
konkurs „Historia Polski a Patriotyzm” oraz konkurs plastyczny „Piękna nasza Polska Cała”. Zwycięzcom kombatanci wręczyli dyplomy i nagrody.
Po oficjalnej części akademii goście podziwiali artystyczne popisy dzieci i młodzieży. Zobaczyliśmy piękny program „Ojczyzna to pamięć”, który przygotowali uczniowie klas IV, VI, VII pod kierunkiem Urszuli Żarnoch i Agnieszki Manowskiej,
wystąpił także szkolny chór pod batutą Magdaleny Majewicz. Wspaniałe dekoracje zostały przygotowane przez Ewę Mamcarz, Iwonę Bochowicz,
Agatę Kozarzewską i Paulinę Kozakiewicz.
Warto podkreślić, że w przedstawieniu występowały zarówno maluchy jak i siódmoklasiści, na
co dzień uczący się w zlokalizowanym nieopodal
budynku naszej szkoły.
Widać było, jak zdolnych mamy uczniów. Dzieci tańczyły, grały na instrumentach, recytowały poezję, śpiewały w chórze i solo.
W piękny i wysmakowany sposób połączone
zostały w jedną fabułę utwory z czasów wojny i
okupacji oraz znane i mniej znane utwory muzyki współczesnej.
Na zakończenie odbyła się projekcja znakomitego filmu dokumentalnego „Ku wolności” z archiwów Rządu Polskiego na Emigracji w Londynie,
prezentowanego w Brukseli w 2004 roku z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Film pochodzi z prywatnych zbiorów nauczycielki SP 69 Doroty Włodarskiej, dzięki której uprzejmości mogliśmy przeżyć te chwile wzruszenia i refleksji.
Uroczystość zakończyła się wspólnym wielopokoleniowym spotkaniem dzieci, młodzieży,
kombatantów i zaproszonych gości, którzy dzielili się swoimi przeżyciami i doświadczeniami oraz
wspomnieniami.
Opracowała Hanna Kawecka
nauczycielka języka polskiego wraz z zespołem

Kwiecień w Wilanowie

W Wilanowie przygotowano cykl ciekawych wykładów i warsztatów dotyczących sztuki kulinarnej. W
zajęciach mogą wziąć
udział całe rodziny.
7 kwietnia na amatorów przypraw czekają ciekawostki, skąd
się wzięły w naszej kuchni liść
laurowy i ziele angielskie, a także - jak i do czego je wykorzystać.
Rodzinne gotowanie zbliża,
bawi i uczy. To wyjątkowy czas,
kiedy rodzice i dzieci mogą
sprawdzić się w pracy zespołowej, kreatywności i zręczności.
W wilanowskiej kuchni mogą
dodatkowo spróbować potraw,
które dawniej trafiały na królewskie stoły, a także poznać produkty, które dziś są zapomniane.
Organizatorzy zapraszają na
kulinarny cykl o przyprawach.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się o pochodzeniu, historii
oraz wykorzystaniu przypraw
dawniej i dziś. Będzie okazja,
aby ich dotknąć, powąchać, spróbować oraz nauczyć się komponować je z różnymi produktami. Niektóre połączenia z pewnością okażą się zaskakujące.
Można wziąć udział w całym
cyklu albo w wybranych warsztatach. Każde kolejne spotkanie
będzie rozwijało dotychczasowe
umiejętności i dostarczało nowej wiedzy. Na najpilniejszych
adeptów sztuki kulinarnej czekają nagrody. Zajęcia te są dla
rodzin z dziećmi w wieku powyżej 8 lat
Miejsce: Villa Intrata, ul. Stanisława Kostki Potockiego 23
Termin:
7
kwietnia,
10.00–12.00 i 14.00–16.00

Obowiązują bilety do nabycia
przez Internet: www.bilety.wilanow-palac.pl lub w kasie muzeum. Liczba miejsc ograniczona.
8 kwietnia dla amatorów
przyrody przygotowano program Ptaki ogrodów wilanowskich. Podglądanie ptaków przynosi wiele radości i satysfakcji, a
ogrody wilanowskie to znakomite miejsce na obserwacje ornitologiczne. Wiosna to czas ptasich powrotów z zimowisk. Przekonajmy się, które gatunki wróciły do wilanowskich ogrodów.
Organizatorzy zapraszają na ich
obserwowanie w punkcie ornitologicznym nad Jeziorem Wilanowskim. Zapewniają też lornetki i lunety.
W tym samym czasie w pobliskiej Pompowni odbędą się rodzinne warsztaty ornitologiczne na temat piskląt i ptasich
gniazd. Będzie można także wykonać tematyczną pracę plastyczną.
Spotkanie: 8 kwietnia, godz.
11–14 na bulwarze nieopodal
Pompowni. Obowiązuje wykupienie biletu do parku. Liczba
miejsc nie jest ograniczona.
Mirosław Miroński

W najbliższą środę 11
kwietnia o godzinie 17:00
wykładem prof. Zbigniewa Tomaszczuka „Spektakularne fotografie w historii kultury” rozpoczyna działalność wydział
Sztuk Audiowizualnych
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku powołany do życia
z inicjatywy Stowarzyszenia Nasz Ursynów i Warszawskiej Szkoły Reklamy.
Ursynów, uważany za demograficznie młodą dzielnicę, jest
zarazem dzielnicą tysięcy osób w
jesieni życia. Dzisiejsi emeryci to
ludzie aktywni, poszukujący rozwoju, nowych doświadczeń i
znajomości. Z myślą o nich od
połowy lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku w całej Europie powstają uniwersytety trzeciego wieku. W Warszawie działa ich już blisko czterdzieści. Jednak na Ursynowie, trzeciej co do
wielkości dzielnicy Warszawy zaledwie dwa. Pierwszy powstał
blisko 20 lat temu przy SGGW.
W 2012 r. przy Urzędzie Dzielnicy zainaugurował swoją działalność Wolny Uniwersytet Ursynowa. Była to materializacja idei
dwóch wieloletnich samorządowców reprezentujących Stowarzyszenie Nasz Ursynów: ówczesnego przewodniczącego rady dziel-

nicy prof. Lecha Królikowskiego i
burmistrza Piotra Guziała. Był to
pierwszy uniwersytet trzeciego
wieku w Warszawie działający
bezpośrednio przy urzędzie dzielnicy. Pomysł okazał się ogromnym sukcesem, a uniwersytet
funkcjonuje po dziś dzień.
Chcąc zagospodarować potencjał ursynowskich seniorów,
założyciel działającej od 15 lat
na Ursynowie Warszawskiej
Szkoły Reklamy Artur Waczko
oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Nasz Ursynów Piotr Machaj i Piotr Guział, 4 kwietnia
podpisali porozumienie o utworzeniu Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Sztuk Audiowizualnych.

Placówka specjalizować się będzie w warsztatach z zakresu
szeroko pojętej sztuki: fotografii,
filmu, plakatu, teatru i animacji. Wykłady będą odbywały się
2 razy w miesiącu w środy, w
godzinach od 17:00 do 19:00 w
budynku Warszawskiej Szkoły
Reklamy przy ul. Szolc Rogozińskiego 3.
Najbliższy wykład poprowadzi znany fotograf prof. Zbigniew Tomaszczuk autor takich
publikacji jak: „Łowcy obrazów.
Szkice z historii fotografii”,
„Świadomość kadru – szkice z
estetyki fotografii”, „Odwzajemnione spojrzenie – o fotografii
otworkowej”.

Baby Mama Wymiana już w sobotę!
BMW, czyli Baby Mama
Wymiana, to cykliczne
spotkania dla rodziców,
których organizatorem
jest Stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW. Podczas
BMW można sprzedać, kupić lub wymienić rzeczy
dla dzieci.
Nasze wydarzenie ściąga tłumy, nie tylko sprzedających, ale
też kupujących, którzy zawsze
coś ciekawego znajdą podczas
wyprzedaży.
Główną ideą BMW jest stworzenie przestrzeni dla mieszkańców Ursynowa, w której nie tylko będzie można kupić lub
sprzedać to, co nam już niepotrzebne, ale również wymienić
się z innymi uczestnikami. Zaznaczyć tutaj trzeba, że nasza
wyprzedaż jest całkowicie bezpłatna, nie ma biletów wstępu,
ani zapisów. Jako organizatorzy
przygotowujemy dla sprzedających stoliki, na których będą mogli wyeksponować swoje towary.
Wiosenna odsłona Baby Mama Wymiana to doskonała okazja do wykonania wiosennych
porządków w swoich szafach,
na strychach, w piwnicach i do
sprzedania tego, co nam już niepotrzebne, a może jeszcze posłużyć innym.

Każda kolejna edycja BMW
cieszy się coraz większą popularnością, rodzice przychodzą z
dziećmi, gdzie starsze dzieci
uczą się przedsiębiorczości wymieniając swoje zabawki na nowe lub sprzedając jedne i kupując drugie.
Podczas BMW panuje niezwykle miła atmosfera, która zachęca sprzedających i kupujących
do wracania na nasze wydarze-

nie podczas kolejnych organizowanych przez nas wyprzedaży.
Zapraszamy Państwa na WYPRZEDAŻ GARAŻOWĄ na Zielony Ursynów do Szkoły Podstawowej nr 384 im. Stanisława Staszica przy ul. Kajakowej 10 w Warszawie, w sobotę 14 kwietnia w
godz. 11-14 .Serdecznie zapraMarzena Zientara
szamy !
Stowarzyszenie
P R O E J K T U R SY N Ó W

Tłumy na „Komunii” w Domu Sztuki
Po lutowym sukcesie frekwencyjnym filmu Marcina Borchardta „Beksińscy. Album wideofoniczny” Kino Dokumentu w
Domu Sztuki SMB „Jary” odnotowało
kolejny: na projekcji „Komunii” Anny
Zameckiej też wszystkie miejsca na widowni były zajęte. Większość osób została na spotkaniu z reżyserką, która usłyszała wiele pochwał.
„Komunia” to opowieść o rodzinie, której głową
staje się nastoletnia, rezolutna Ola. Rodzice żyją
w separacji. Ola, która mieszka z ojcem, chciałaby, żeby byli znowu razem. Tęskni do matki. Tymczasem ma ważne zadanie: przygotowuje do
pierwszej komunii swego młodszego, autystycznego brata Nikodema. Wiele od niego wymaga,
ale bardzo go kocha. Przygotowania, których wynik nie jest przesądzony, tworzą oś dramaturgiczną filmu, budują jego suspens. Zachwycona publiczność w Domu Sztuki dopytywała o dalsze losy bohaterów, chwaląc przy okazji wielką naturalność, z jaką zachowywali się przed kamerą.
„Komunia” została obsypana lawiną trofeów w
kraju i za granicą (ostatnio zdobyła Europejską Nagro-

dę Filmową). Dla twórcy jednak największą nagrodą
są pełne sale. Toteż Anna Zamecka bardzo ucieszyła
się na widok kompletu widzów w Kinie Dokumentu.
Pokaz - sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, dzięki czemu wstęp był
bezpłatny - został zorganizowany wspólnie ze Studiem Filmowym Kalejdoskop. Partnerem pokazu
było Stowarzyszenie Filmowców Polskich. A B U
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Piórem Derkacza

Gadka Tadka

Mokotowski monarcha i żebrak
statnio sejmowa komisja weryfikacyjna przesłuchała Ewę Malinowską – Grupińską, przewodniczącą Rady Warszawy. Dla mnie interesujące było odniesienie się pani przewodniczącej do kwestii (nie)inwestowania przez miasto w remonty i modernizacje budynków objętych roszczeniem.
Zapytana czemu miasto zadecydowało o przeniesieniu cieszącego się znakomitą opinią gimnazjum nr 42 z ul. Twardej 8/12 na Mokotów odpowiedziała mniej więcej w takiej tonacji: “Budynek gimnazjum przy Twardej 8/12 od dawna objęty był roszczeniem, a miasto nie jest
zainteresowane remontowaniem takich nieruchomości. Budynek ulegał więc degradacji i przeniesienie gimnazjum w inne miejsce stało się koniecznością”.
Podobną opinię dwukrotnie wygłosił były dyrektor stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko. Po raz pierwszy w Sejmie podczas przesłuchania przed komisją weryfikacyjną, po
raz drugi na spotkaniu promującym książkę “Reprywatyzacja warszawska. Byli urzędnicy przerywają milczenie”, której jest współautorem. Powyższe oświadczenia wydane przez– było nie było – wysokich rangą funkcjonariuszy stołecznej władzy samorządowej stawiają w bardzo złym świetle zarząd dzielnicy Mokotów i samego burmistrza Bogdana Olesińskiego. Przypomnijmy w czym rzecz.
Minęły trzy lata od pierwszej publikacji w „Passie” opisującej podejrzaną reprywatyzację kamienicy przy ul. Narbutta 60 na Starym Mokotowie. W maju 2014 r. BGN wydało decyzję o sprywatyzowaniu tej nieruchomości. Podstawą decyzji jest akt notarialny ze stycznia 1947 r. sporządzony w
suterenie jednej ze zrujnowanych mokotowskich kamienic przez osobnika podającego się za zastępcę notariusza. Decyzja zawiera dane niezgodne ze stanem faktycznym. Urzędnicy BGN wydali
nieruchomość osobom prywatnym nie zadając sobie trudu sprawdzenia, czy podający się za zastępcę notariusza Zygmunt Anyżewski rzeczywiście istniał w latach powojennych na obszarze sądowniczo–notarialnym i czy był uprawniony do sporządzania aktów notarialnych poza kancelarią.
maju 2016 r. rzecznik ministerstwa sprawiedliwości odpowiedział nam, że w archiwach
resortu nie odnaleziono teczki osobowej Zygmunta Anyżewskiego, w związku z czym
przekazano nasze pytanie prezesowi sądu apelacyjnego i prezesowi Izby Notarialnej.
Wkrótce okazało się, że, owszem, takie nazwisko figuruje w spisie, ale nie notariuszy czy asesorów,
lecz... członków przedwojennego związku pracowników hipotek. Prawie pewne zatem jest, że znający dobrze notarialne ścieżki zwykły gryzipiórek Anyżewski podszywał się pod osobę uprawnioną do sporządzania aktów notarialnych i uczynił z nielegalnej działalności dochodowy biznes. W
archiwum w Milanówku znajduje się bowiem więcej aktów z podpisem Anyżewskiego jako zastępcy notariusza. Po dwóch latach boju zdołaliśmy doprowadzić do wstrzymania reprywatyzacji nieruchomości Narbutta 60. Bez wsparcia mokotowskich organów ścigania, które bardziej nam przeszkadzały w dochodzeniu do prawdy, niż pomagały. Decyzja reprywatyzacyjna dotycząca budynku Narbutta 60 czeka na unieważnienie przez komisję weryfikacyjną, ale pozostaje kwestia udziału w tej brudnej sprawie urzędników dzielnicy Mokotów.
Zarzuciliśmy im niczym nieuzasadnione przeznaczenie blisko ćwierci miliona publicznych złotówek na modernizację objętej roszczeniem nieruchomości. Od 1999 r w mokotowskim urzędzie
wiedziano, że spadkobiercy byłego właściciela ubiegają się o jej zwrot. Mimo to ładowano w kamienicę setki tysięcy złotych. W
„Na tym właśnie polegał deal:
odpowiedzi na postawione
„Passę” zarzuty mokowpierw wyremontować budynek przez
towski urząd zaczął rozpoza, w większej części, publiczne wszechniać kłamliwe informacje, że w budynku Narbutpieniądze, a potem wykupić go
ta 60 wyremontowano jedyod miasta za bezcen”
nie okna. Prawda zaś jest taka,
że wymienione zostały także
parapety, drzwi wejściowe na klatkę schodową, instalacja elektryczna, przeprowadzono kompleksowy remont dachu, wymieniono rynny, rury kanalizacyjne i piony, położono gładzie gipsowe na
klatce schodowej, wykonano nową elewację od strony ul. Narbutta, a od podwórka termoizolację,
wspólnie z firmą Dalkia zmodernizowano węzeł cieplny.
Jak ta dobroczynna (dla spadkobierców byłego właściciela) działalność mokotowskich włodarzy
ma się do wypowiedzi przewodniczącej Rady Warszawy i byłego dyrektora BGN? Nijak. Brednie wygłaszane przez mokotowskich urzędników, jakoby koszty remontu miały być doliczone spadkobiercom podczas transakcji sprzedaży na ich rzecz 10. mieszkań komunalnych, należy między bajki włożyć. Zamrożono bowiem na całe lata ćwierć miliona złotych z publicznej kasy, które powinny być
sukcesywnie przeznaczane na poprawę warunków życia lokatorów budynków komunalnych znajdujących się w zasobach ZGN i będących w całości własnością miasta. Wiele z nich wymaga generalnego remontu.
amy kolejny kamyk do ogródka mokotowskiej władzy. Dzielnica zleciła wykonanie operatu szacunkowego dla 10 mieszkań komunalnych z 14 znajdujących się w budynku Narbutta 60 (4 zostały wcześniej wykupione przez najemców). Spadkobiercy po przejęciu gruntu pod budynkiem mieli odkupić od miasta owe 10 komunalnych lokali o powierzchniach od 38,4 do
51,6 mkw. Z punktu widzenia kamienicznika jest to sam miód – 10 mieszkań o średnim metrażu w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji stolicy państwa. Najęta przez mokotowski urząd pani rzeczoznawca wyceniła 1 metr kwadratowy mieszkania w kompleksowo wyremontowanym budynku, w jednej z najlepszych lokalizacji stolicy, na... 4 tys. zł. Takich cen nie ma nawet na głębokich peryferiach
Warszawy. Mokotowski urząd przyjął operat, uznając tym samym wycenę za prawidłową.
Na tym właśnie polegał deal: wpierw wyremontować budynek za, w większej części, publiczne
pieniądze, a potem wykupić go od miasta za bezcen. Gdybyśmy nie zablokowali złotego biznesu ktoś
kupiłby 466 mkw. na prestiżowym Starym Mokotowie po 4 tys. zł za metr (ok. 1,8 mln zł) i na pniu
sprzedał po 10 tys. zł (takie są ceny mieszkań w tym rejonie) zarabiając bez żadnego wysiłku prawie trzy miliony zł. Pani rzeczoznawca nie siedzi, choć za wykonanie tak błyskotliwej wyceny powinna oglądać świat zza krat, podobnie jak jej kolega po fachu z Nidzicy, który w 2012 r. wycenił
całkowicie sprawnego opla zafirę na 142 zł, a motorower na... 0 zł.
Zgodnie z polityką miasta (jak wyżej) w budynkach objętych roszczeniem powinny być dokonywane wyłącznie bieżące naprawy. Natomiast remonty tylko w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia tamtejszych mieszkańców. Tak powinien podchodzić do rzeczy urzędnik samorządowy dbający
o publiczny grosz. Natomiast urzędnik, który toleruje pompowanie w budynek objęty roszczeniem
setek tysięcy złotych z budżetu dzielnicy, to żaden gospodarz – to zwykły szkodnik. Są gospodarze i
gospodarze. Mokotów nie ma takiego szczęścia jak na przykład Rzeszów, którym od 2002 r. rządzi
Tadeusz Ferenc. Wygrywa kolejne wybory bez najmniejszego wysiłku, ale codziennie rano udaje się
do urzędu pieszo i codziennie inną trasą. W swoim kapowniku zapisuje napotkane usterki, a w pamięci kolejne plany inwestycyjne, które posłużą unowocześnianiu miejskiej infrastruktury.
A włodarz Mokotowa Bogdan Olesiński? Kilka dni temu siłą i w ostrych słowach pogonił z sekretariatu mieszkańca ul. Narbutta, który zjawił się u niego z dramatycznym apelem o uniemożliwienie wjazdu na Skwer im. Słonimskiego dostawczym ciężarówkom dewastującym tę zieloną perełkę
Mokotowa. Chodzi o zamontowanie 12 słupków bądź postawienie 6 betonowych donic z kwiatami,
które uniemożliwiłyby zmotoryzowanej dziczy niszczenie wspólnego majątku. Ostatnio na skwerku parkowało aż 7 ciężarówek dostarczających zaopatrzenie i sprzęt na organizowane w pobliskim
kinie “Iluzjon” huczne imprezy, które stają się zmorą okolicznych mieszkańców. Burmistrz Olesiński od wczesnej jesieni nie może sobie poradzić (a może po prostu nie chce) z tak błahym problemem.
iedy patrzę na mój rodzinny Mokotów nie mam żadnych wątpliwości, że dzielnica jest fatalnie zarządzana. Nie widzę żadnych inicjatyw, króluje biurokracja i nieróbstwo. Tam się
nic nie dzieje, poza administrowaniem. Nieudolnym zresztą. Większość warszawskich dzielnic wybudowało nowoczesne ratusze, natomiast największa, jaką jest Mokotów, ma bodajże cztery lub nawet pięć “ratuszów” – klitek bez wind z wąskimi schodami, będących zmorą dla osób niepełnosprawnych. Załatwienie najbardziej błahej sprawy w mokotowskim urzędzie jest problemem.
Jedynymi wydziałami godnymi dużej europejskiej metropolii są WOM oraz wydział komunikacji.
Wypędzenie z gabinetu mieszkańca żebrzącego o pomoc w ratowaniu wspólnego dobra świadczy o pysze burmistrza Mokotowa Bogdana Olesińskiego. Jest butny, nieudolny i nie potrafi słuchać
vox populi. Takie jest moje zdanie, które jako dziennikarz i od 1993 r. wnikliwy obserwator samorządowego życia na południu Warszawy, mam prawo publicznie artykułować. Ten urzędnik chluby Platformie Obywatelskiej na pewno nie przynosi.
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Stefan Horngacher
trener polskich skoczków narciarskich
Co znaczy dobry trener, nie trzeba nikomu tłumaczyć. W historii polskiego sportu mieliśmy
kilku wybitnych: Papa Stamm, Kazimierz Górski, Hubert Wagner czy Henryk Łasak. Do takiego elitarnego grona szybko dochodzi Stefan Horngacher. Dobry trener daje gwarancje sukcesów, a tych w minionym sezonie w przypadku skoczków narciarskich nie zabrakło. Stoch latał
po złoto. Żyła skakał w bok. Kot naprężał się aż do przesady. Hula skakał poza bule, a Kubacki bardzo się rozgadał. Mimo takich plusów i minusów, mamy Stefana Horngachera na cały naJerzy Derkacz
stępny rok.

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Tradycja wciąż żywa...
więta za nami. Powracamy do codziennych obowiązków. Wprawdzie,
okres świąteczny też wiąże się z obowiązkami, ale innego rodzaju. Obowiązkami, które często wykonujemy dla najbliższych, dlatego robimy
wszystko chętniej niż gdybyśmy robili to z przymusu. Przygotowanie posiłków dla
rodziny jest dużo łatwiejsze niż w minionych latach, jednak wciąż wiąże się to z
niezbędnym nakładem czasu i pracy. Celebrowanie Świąt to sprawa indywidualna. Podejście do nich
nie jest dla wszystkich jednakowe. Dla wielu osób to przede wszystkim ważne wydarzenie duchowe i religijne. Dla innych to jedynie osadzony w wielowiekowej tradycji rytuał. Zauważalne jest to
szczególnie w dużych miastach, także w Warszawie.
Mieszkańcy miast w znacznej mierze ograniczają się do nawiązywania do symboliki świątecznej,
jak święcenie palm, czy koszyka z wiktuałami. Ważną częścią rytuału są spotkania w gronie rodziny, lub znajomych przy suto zastawionych stołach. Zdarza się, że odwiedzamy wiele takich stołów
przy tej okazji. Niestety, ich ubocznym skutkiem jest przejadanie się. Nie zawsze potrafimy bowiem
odmówić sobie lub innym uczestnictwa w zbiorowym obżarstwie. Tym bardziej, że święta usprawiedliwiają folgowanie sobie w jedzeniu i piciu. Jesteśmy gotowi poświęcić codzienną troskę o zdrowie i figurę. Zwykle po nadmiernym „napychaniu” się postanawiamy sięgnąć po radykalne środki, by przywrócić stan poprzedni albo chociaż zadowalający. Pomocna jest w tym waga, na której
stając dokonujemy niezbędnych rozrachunków z samym sobą. Postanawiamy biegać, chodzić na
długie spacery, fitness, etc.
To, co jest dość nowe w naszej obyczajowości związanej ze świętami, to bardziej racjonalne spojrzenie na sprawy dotyczące jedzenia. Chodzi o jego marnotrawienie. Nasze lodówki i spiżarnie po
świętach uzmysławiają nam oczywisty fakt – jemy za dużo. Kupujemy znacznie więcej niż możemy zjeść. Ktoś może powiedzieć, że to nasza prywatna sprawa. Chcemy, to jemy, a nie chcemy, to
nie. Nic nikomu do tego.
Oczywiście, w tej kwestii nikt
„Wiadomo nie od dziś, że dokonu- na siłę nie będzie nikomu narzucał czegokolwiek, chociaż
jąc zakupów zachowujemy się
niektóre regulacje prawne
często nieracjonalnie. Zwłaszcza zmierzają do ograniczenia
marnotrawstwa żywności. Pow okresie przedświątecznym.
zytywnym zjawiskiem są coraz
Łatwiej niż kiedykolwiek ulega- liczniej powstające inicjatywy
niezależne od poczymy wtedy zakupowej gorączce” oddolne,
nań władz mające na celu
zbiórkę nadwyżek żywności. Artykuły spożywcze są odbierane od obywateli i przekazywanie osobom potrzebującym, bezdomnym, instytucjom oraz organizacjom mi.in. domom dziecka, czy domom opieki. Również przy niektórych kościołach istnieją Domy Chleba - punkty pomocy osobom
wykluczonym, znajdującym często się poza nawiasem społeczeństwa. Tu wielu wolontariuszy i ludzi dobrej woli poświęca swój czas, środki udzielając potrzebującym wymiernego wsparcia. Znajdują tu pomoc sanitarną, a nawet medyczną. Mogą zjeść ciepły posiłek, umyć się zaopatrzyć w potrzebną odzież etc. Punkty te cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności skupionych zwykle przy parafiach, jak też korzystających z nich osób potrzebujących pomocy.
Święta, a zwłaszcza czas poprzedzający je, to czas „żniw” dla handlu. Wiadomo nie od dziś, że dokonując zakupów zachowujemy się często nieracjonalnie. Zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Łatwiej niż kiedykolwiek ulegamy wtedy zakupowej gorączce. Owładnięci nią nie zauważamy, że kupujemy za dużo i nie zawsze potrzebne rzeczy. Być może ciąży nad nami jeszcze wspomnienie niedostatku i braków na rynku z poprzednich lat. Pamiętamy puste pułki sklepowe, dlatego instynktownie kupujemy i gromadzimy różne artykuły, bo teraz są dostępne. A przecież nie zawsze tak było. A jeśli to
wróci? Być może takie motywacje nadal kierują niektórymi osobami w naszym kraju, tak ciężko doświadczanym w przeszłości. Oczywiście, nie dotyczy to młodych. Ci – albo nie pamiętają trudnych czasów, albo urodzili się później i nigdy nie doświadczyli tego co ich matki i ojcowie, babcie, dziadkowie.
Mimo postępującej komercjalizacji świąt, wiele osób zachowuje ich ewangeliczne przesłanie
uczestnicząc w wydarzeniach liturgicznych odbywających się w kościołach. Polacy w większości mają potrzebę wyłączenia się choćby na chwilę z codziennej gonitwy próbując odzyskać czas dla siebie. Święta są doskonałą okazją do tego. Po poprzedzającej je krzątaninie i przygotowaniach, gromadzeniu jak największej ilości jedzenia przyszedł czas na refleksję – po co to wszystko? W wielu
rodzinach, zwłaszcza młodych kult świątecznego „opychania” się odchodzi do przeszłości. Jest zastępowany aktywnymi formami spędzania czasu, jak spacery, bieganie, wychodzenie z dziećmi na
place zabaw etc. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby święta „zużywały” się, czy też następowało odchodzenie tej pięknej tradycji.
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Zła jakość powietrza w Warszawie?

Eksperci obalają dziesięć mitów
Znawcy problematyki jakości
powietrza zmierzyli się z dziesięcioma najbardziej utrwalonymi mitami dotyczącymi smogu. Zdaniem ekspertów stołeczne powietrze jest coraz lepsze,
choć osiągnięcie norm wciąż
wymaga pracy. Eksperci spotkają się też z warszawiakami –
rzetelna wiedza dotycząca smogu pozwoli mieszkańcom podejmować odpowiednie działania.
– Nie koloryzujemy. Nie chcemy mówić, że zanieczyszczeń w powietrzu w
Warszawie nie ma. Tak nie jest. Chcemy
natomiast rozprawić się z najbardziej
utrwalonymi, a niekiedy i niebezpiecznymi mitami krążącymi wokół tego tematu – mówił Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.
Podczas spotkania z dziesięcioma
najczęściej powtarzanymi mitami dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza w
Warszawie zmierzyła się czwórka ekspertów. Każdy z nich omówił zagadnienie, przedstawił jego błędne założenia, a także wskazał rekomendacje.
MIT PIERWSZY: W Warszawie normy jakości powietrza przekraczane są
400%
– W ostatnim czasie pojawiło się wiele serwisów internetowych i aplikacji,
które w mylny sposób interpretują normy zanieczyszczenia powietrza. Nie
można przyrównywać stężeń chwilowych, notowanych dla konkretnej chwili czy nawet godziny do wartości dopuszczalnych dla całej doby, a niekiedy
dla całego roku, jak to ma miejsce w
przypadku pyłów PM2,5. To wprowadza w błąd. Ponadprzeciętne stężenia
notowane w danym momencie nie mogą dawać obrazu dla całego dnia. Ten
poznamy dopiero po zakończeniu całej
doby – mówił dr hab. inż. Artur Badyda,
profesor na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i dodał – Wartości notowane na warszawskich stacjach pomiarowych dają nam
jednoznaczny obraz. Średnioroczne
normy stężeń nie są przekraczane na
stacjach pokazujących sytuację w obszarach tła miejskiego. Przekroczenia
notowane są na stacjach komunikacyjnych o kilka do kilkunastu procent wartości dopuszczalnej.
MIT DRUGI: Czekanie na przystanku
na autobus czy tramwaj jest bardziej
niebezpieczne niż podróż samochodem
w dni gdy występują wysokie stężenia
zanieczyszczeń
– Ten mit trzeba obalić na dwóch
płaszczyznach. Czy to mi pomoże? Na
pewno nie. Jadąc samochodem będę
oddychał tym samym powietrzem, co
jadąc autobusem komunikacji miejskiej.
Z drugiej strony należy rozważyć problem jako zagadnienie dotyczące całego miasta. Transport samochodowy jest
problemem w Warszawie. Nasza decy-

zja o tym, że pojedziemy własnym samochodem przyczynia się bezpośrednio
do zwiększenia tego problemu. Dzięki
korzystaniu z komunikacji miejskiej możemy ograniczyć udział transportu indywidualnego w ogólnym bilansie, co
z kolei pozwoli ograniczyć zanieczyszczenie – zapewniał dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, profesor nadzwyczajny SGGW, kierownik specjalizacji Zarządzanie i technologie zrównoważonego rozwoju na Międzywydziałowym
Studium Ochrony Środowiska SGGW;
MIT TRZECI: Normy jakości powietrza w Polsce są inne niż w Unii Europejskiej
– To są normy europejskie. Są dokładnie takie same jak w Paryżu, Londynie czy innym mieście Europy. Mamy
jednak inne poziomy ostrzegania i alarmowania ludności. W Paryżu mieszkańcy zostaną zaalarmowani, gdy poziom średniodobowy pyłu PM10 przekroczy 80 ug/m3 podczas, gdy w Polsce na podstawie ministerialnych rozporządzeń ten poziom wynosi aż 300
ug/m3. To sprawia, że alarmy smogowe w Polsce, w ubiegłym roku były
ogłaszane zaledwie trzy razy. Dwa w
Katowicach i jeden w Krakowie. Inna
sytuacja jest w Warszawie, która informuje mieszkańców przy poziomach takich jak inne miasta w zachodniej Europie. Są też rekomendacje WHO. To
organizacja apolityczna, dlatego też
nie określa norm a jedynie rekomendacje. Z uwagi na to, że głównym tematem działania tej organizacji jest zdrowie, progi rekomendowane przez tę
nią, są znacznie bardziej restrykcyjne –
tłumaczył Piotr Siergiej z Polskiego
Alarmu Smogowego.
MIT CZWARTY: Smog w Warszawie
pojawił się w ostatnich latach
– Zanieczyszczenia powietrza towarzyszą nam na dużą skalę od czasów
wielkiej rewolucji przemysłowej. Dopiero jednak w latach ’80 ubiegłego
wieku zaczęliśmy na poważnie zdawać sobie sprawę z tego jak są groźne
dla naszych organizmów. Zaczęliśmy
wtedy wdrażać standardy. Emisje zaczęły spadać. Od momentu kiedy
wprowadzony jest monitoring jakości
powietrza nieustannie obserwujemy
trend spadkowy, choć nie tak gwałtowny jak to miało miejsce na początku zmian. Warto także pamiętać, że
smog to splot określonych zjawisk: zanieczyszczenia powietrza i warunków
atmosferycznych. Sam smog to nie jest
coś, co sami możemy wywołać – wyjaśnił profesor Badyda.
MIT PIĄTY: Powietrze w Warszawie
jest coraz gorsze
– Jeszcze dekadę temu normy przekraczane były ponad 160 razy w roku,
dziś są 80. Nie oznacza to oczywiście, że
jest już dobrze. Norma to 35. Widać
jednak wyraźnie, że w ostatnich latach
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nastąpiła znacząca poprawa. Została
przede wszystkim walka z emisją komunalno-bytową – powiedział dr hab. inż.
Artur Badyda.
– Pamiętajmy jednak, że tu podobnie
jak w sporcie. Staramy się pobić jakiś
wynik. Im jednak bliżej zbliżamy się celu, tym trudniej go pokonać. Podobnie
z powietrzem. W tej walce muszą pomóc nam mieszkańcy – dodał wiceprezydent Michał Olszewski.
MIT SZÓSTY: Samochody są główną
przyczyną smogu w Warszawie
–Warszawa pod względem emisji jest
dość wyjątkowa. Tu blisko 80% miasta
korzysta z sieci ciepłowniczej. Niska
emisja jest charakterystyczna dla peryferii stolicy. Transport co do zasady jest
głównym źródłem emisji do powietrza,
jednak za epizody smogowe w sposób
bezpośredni odpowiada emisja komunalno-bytowa, czyli piece i kominki –
wyjaśnił profesor Artur Badyda.
MIT 7: Wieże antysmogowe i instalacje typu ściany z mchu oczyszczą powietrze w Warszawie
– To często powielany przez media
mit, z którym z chęcią się rozprawię –
zaczął Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. – Wieże antysmogowe
to jak mówią sami ich twórcy instalacje
artystyczne. Efekty ich działania odczuwalne są zaledwie w promieniu
dziesięciu metrów. Co istotne redukują
zanieczyszczenia zaledwie o 25%, a
kosztują jak podają źródła w internecie
54 tysiące dolarów. Podobnie ściany z
mchu, które kosztują około 25 tysięcy
dolarów. Jak pokazują wyniki, w ciągu roku są w stanie pochłonąć około
12 kilogramów pyłów. W tym czasie jeden kopciuch wygeneruje ich około 60.

Jeśli miasta zdecydowałyby się na
wdrożenie tego typu rozwiązań, byłoby to marnotrawienie środków publicznych. Zapomnijmy o wieżach czy ścianach z mchu jako metodzie przeciwdziałania zanieczyszczeniom, mogą służyć jedynie jako element estetyczny –
wytłumaczył.
MIT 8: Dzieci i osoby chore na astmę
powinny nosić maski antysmogowe
– Maseczka antysmogowa to nie jest
patent dla każdego astmatyka. Jeżeli
pacjent jest chory na astmę, a nie ma objawów choroby należy go traktować jak
zdrowego człowieka. Warto także podkreślić, że gdy osoba chora – np. z dusznościami – założy maskę, może sobie
nawet zaszkodzić – mówił dr n. med.
Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób
wewnętrznych i alergologii w Klinice
Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego i dodał – O noszeniu maski zawsze powinien decydować lekarz. Niestety Ci nie
są uczeni wpływu środowiska na zdrowie, a pamiętajmy, że mamy do czynienia z zanieczyszczeniami o średnicy
1/30 ludzkiego włosa.
MIT 9: Palenie odpadów zielonych
jest lepsze dla środowiska, bo nie trafiają na wysypisko
– Najlepiej, żeby odpady zielone pozostały dalej w przyrodzie. Najlepsze
jest kompostowanie, dzięki któremu
mikro- i makroelementy wracają do
gleby, a potem je zjadamy. Gdy spalamy
zielone pozostałości w ognisku emitowana jest ogromna ilość pyłów, a co
gorsze dioksyn. Jeśli mamy spalać odpady zielone może się to dziać tylko po
uprzednim przygotowaniu tego materiału, w wysokospecjalistycznych zakładach – wyjaśnił profesor Zbigniew
Karaczun.
MIT 10: Warszawa jest jednym z
miast z najgorszym powietrzem na
świecie
– Jeżeli chcemy oceniać Warszawę w
kontekście świata należy spojrzeć na raport WHO. Najświeższy pochodzi z roku 2016. Tam Warszawa na 3000 stacji
pomiarowych lokuje się na 800 miejscu. W kontekście świata jest ok, w odniesieniu do Europy jest nieco gorzej.
W relacji do Polskich miast na 150 pozycji stolica zajmuje 24 lokatę wśród najbardziej zanieczyszczonych. Do takich
miast jak Białystok, Suwałki czy Sopot
jeszcze daleko – mówił Piotr Siergiej z
Polskiego Alarmu Smogowego i dodał –
Pamiętajmy też, że nie wszędzie są czujniki pomiarowe. Można jednak powiedzieć, że Warszawa nie jest na pewno
najbardziej zanieczyszczonym miastem
na świecie, w Europie ani w Polsce.

Od lewej Piotr Siergiej, Piotr Dąbrowiecki, Zbigniew Karaczun, Artur Badyda i Michał Olszewski.

Spotkanie zgromadziło wielu ekspertów i znawców tematyki powietrza.
Na koniec wydarzenia głos zabrała Weronika Michalak z HEAL Polska – Licz-

ne komunikaty w mediach sprawiły, że
pojawiła się panika związana ze smogiem. Dochodzi do sytuacji skrajnych, a
wręcz niebezpiecznych. W mojej pracy
zawodowej poznałam ludzi, którzy w
czasie, gdy notowane są zanieczyszczenia nie wychodzą z domu, włączają
oczyszczacze i do tego śpią w maskach.
To są granice absurdu. Nie należy tworzyć sensacji. Należy docenić to, co już
zostało zrobione i mobilizować do dalszej pracy w walce ze smogiem. Warto
też sprawdzać poziomy zanieczyszczeń
na bieżąco. To, że w danym momencie
notowane są podwyższone stężenia,
nie oznacza, że za godzinę nie będziemy mogli iść na spacer.
Ułatwiając dostęp do wiarygodnych
informacji na temat zanieczyszczeń powietrza Miasto Warszawa nie tylko uruchomiło Warszawski Indeks Powietrza. W
drugą środę marca, kwietnia, maja i
czerwca w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56) odbędą się spotkania otwarte, podczas których eksperci
odpowiedzą na pytania warszawiaków
dotyczące zanieczyszczeń powietrza.
Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: energia,
transport oraz zieleń. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki podpisanemu w maju 2016 roku zarządzeniu
Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent
m.st. Warszawy zatwierdzającemu
„Program inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu ma wartość
16 miliardów złotych.
Wśród realizowanych za te środki
działań znajdują się m.in. rozbudowa II
linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej czy rozwój
infrastruktury rowerowej. Część z tych
pieniędzy przeznaczona jest także na
dopłaty do inwestycji polegających na
wymianie starych pieców węglowych
na nowoczesne źródła ciepła opalane
gazem, a także na przyłączenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej. Wciąż
trwa nabór wniosków. Warszawiacy
mogą również liczyć na dofinasowanie
instalacji systemów wykorzystujących
odnawialne źródła energii. Systematycznie prowadzone jest również zazielenianie stolicy. Pomaga w tym m.in.
projekt #ZieloneUlice Warszawy, który
wkroczył właśnie w fazę konsultacji z
mieszkańcami.
Obiektywnym wskaźnikiem tych pozytywnych zmian jest obwieszczenie
Ministra Środowiska z wykazem miast
i wartością wskaźnika średniego narażenia na pył PM 2,5. Wartość tego
wskaźnika w 2016 r. dla Warszawy to
22 ?g/m3, a został on obliczony na
podstawie stężeń z lat 2014-2016.
Oznacza to, że jakość powietrza kolejny rok z rzędu się poprawiła. W roku
2012 było to 26,6 ?g/m3 PM 2,5, w
2013 – 25 ?g/m3 PM 2,5, w 2014 – 24
?g/m3 PM 2,5, a dwa lata temu – 23
BM
?g/m3 PM 2,5.
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KREDYTY trudne. Upadłość,
515 048 468
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
KUPIĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

SKUP AUT
I MOTOCYKLI
KAŻDY STAN
791 373 004

ANGIELSKI, różne poziomy.
Duże doświadczenie. Dojeżdżam,
502 378 901
CHEMIA, matematyka,
22 641 82 33
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327

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:
! 60 m2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój, 601 720 840
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów, 47 m2,
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż,
601 720 840
! Mokotów, 57 m2, 2 pokoje,
kamienica, ładne, do wejścia,
601 720 840
! Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł.,
601 720 840
! Mokotów, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg.,
601 720 840
! Mokotów Górny, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza
i spokój, kamienica, 601 720 840
! Otwock, 50 m2, Wioska
Szwajcarska, ładne, ciche
mieszkanie, 601 720 840
! Ursynów, 2 pok.,60 m2, ładne
mieszkanie z wielkim balkonem,
blisko metra, nie wymaga
remontu, 601 720 840
! Ursynów, 3 pok.,dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840
! Ursynów, piękny pend house,
128 m2, 4 pok, z widokiem na Las
Kabacki, tylko 950 tys.zł.,,
601 720 840
! Wilanów, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840
! Wilanów, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia,
601 720 840
! Wilanów, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg.,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500
m2, do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Dom 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,,
! Mokotów, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,,
! Powsin, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1.250 tys. do neg.,
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 220 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, bardzo ładny.
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
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - do
neg., 601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Działka KonstancinJastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł,
601 720 840
! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu,
601 720 840,
! Konstancin, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840
! Złotokłos, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840
Do wynajęcia:
! 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

ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
GLAZURA, hydraulika,
malowanie, elektryka, ściany GK,
604 404 254
GLAZURA, remonty,
796 664 599
HYDRAULIKA, remonty,
602 651 211

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

BEZPOŚREDNIO kupię małe
mieszkanie Racławicka, Łowicka,
okolice, 601 213 555

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
REMONTY i wykończenia,
uprawnienia, 880 880 690
REMONTY łazienek
kompleksowo, 690 613 034
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
SZYBKIE remonty, 535 395 588
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82
TAPICERSTWO, 22 618 18 26,
22 842 94 02
TELEWIZORY, 501 829 771

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
ZATRUDNIMY
PIELĘGNIARKI I LEKARZY:
medycyny rodzinnej,
internistę, medycyny pracy,
neurologa, kardiologa,
605 440 831; 22 651 70 75;
609 373 582

MALOWANIE, 722 920 650

UDROŻNIANIE kanalizacji,
maszynowo, 602 651 211
WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WIZYTÓWKI firmowe, projekt
gratis, www.barcik.pl, 601 213 555
WYLEWKI agregatem,
styrobeton, tel. 668 327 588

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

PIELĘGNACJA ogrodów,
wycinka, faktura, 604 401 161

WRÓŻKA, 22 648 68 41,
602 731 299

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
DOM OPIEKI Piaseczno,
22 757 20 19
PSYCHOTERAPIA, 660 565 007

AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
DEZYNSEKCJA, pluskwy,
prusaki, 606 652 601
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59
501 122 888
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Ursynów

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Sobota, 7 kwietnia, 16.00: pokaz filmu fab. o Ojcu Maksymilianie Kolbe p.t. „Dwie korony” (Polska 2017, reż. Michał Kondrat,
w roli gł. Adam Woronowicz, 92
min.). Po pokazie, o godz. 18.00
– otwarcie wystawy Brata Jana
Dadury, Franciszkanina z Niepokalanowa, p.n. „Eucharystia i
kwiaty. Życie i piękno”. Wstęp
na film i wernisaż – wolny.
Niedziela, 8 kwietnia, 16.00:
Popołudnie Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka” – koncert p.n. „Skowroneczek śpiewa… Muzyczne święto wiosny”.
Wyk. dziecięce zespoły wokalne „Fleciki” i „Ósemki i Szesnastki” pod kier. Marcina Zadroneckiego. Wstęp wolny.*
Niedziela, 8 kwietnia, 18.00:
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” – pokaz filmu fab. „Fantastyczna kobieta” (Hiszpania/Niemcy/USA/Chile 2017,
reż. Sebastian Lelio, 104 min.,
dramat psychologiczno-obyczajowy, tegoroczny Oscar dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego). Wstęp wolny.*
Środa, 11 kwietnia, 18.00:
wydawanie bezpłatnych kart
wstępu na:
- spektakl dla dzieci p.t. „Ładne kwiatki z naszej rabatki” (Teatr Za Daleki w Domu Sztuki –
niedziela, 15 kwietnia, 16.00);
- koncert z cyklu „Marek Majewski i jego goście” z udziałem
Tadeusza Drozdy (poniedziałek,
16 kwietnia, 19.00)
Piątek, 13 kwietnia, 18.00: pokaz filmu „Las Natoliński. Mgnienie prastarej puszczy” (Polska

2017, reż. Konrad Drzewiecki,
Kluboteka
25 min.). Po projekcji spotkanie
Dojrzałego Człowieka
z reżyserem i dyskusję poprowaul. Lanciego 13 lok U9,
dzi Teresa Jurczyńska-Owczarek,
tel. 22 370 29 29
radna Dzielnicy Ursynów m.st.
05.04,czwartek,godz. 18:00-WerWarszawy. Wstęp wolny.
*Sfinansowano ze środków nisaż wystawymalarstwa UrszuliSADzielnicy Ursynów.
DOWSKIEJ pt. „CZAS KOLORU”
12.04, czwartek, godz. 18:00 Dom Kultury Stokłosy
Cykl pt. „Spotkanie z ciekawym
ul. Lachmana 5
człowiekiem” projekcja filmu
tel. 022 855 35 17
„GADAJĄCE KOBIETY”. Grażyna KOPEĆ i Magda KAREL, czyli
Podczas kolejnej edycji cyklu duet twórczy SPÓŁDZIELNIA. To
Autorskie Wieczory Satyryków, aktorki, które oprócz pracy w zabędziemy mieli przyjemność go- wodzie są autorkami i producentścić legendarnego Stefana Fried- kami projektu „Gadające kobiemana. Aktor, satyryk, prezenter ty” („Gadające kobiety” to portret
filmowy, znany z ekranu i radia. 100 kobiet (plus jednej), które odNiezapomniany detektyw z se- powiadają na pytania postawione
rialu „Na kłopoty…Bednarski” przez Krzysztofa Kieślowskiego
oraz twórca takich utworów jak 30 lat temu w „Gadających gło„Cienki Bolek”, wystąpi u nas w wach”: Kim jesteś?; Czego byś najniedzielę, 15 kwietnia, o godzinie bardziej chciała? Film trwa 25
18:00. Po bezpłatne wejściówki min. i jedną z występujących osób
zapraszamy do biura placówki, jest p. Aurelia Paruch)
od środy 11 kwietnia, od 18:00.
Pracownia plastyczna Domu
Czytelnia Naukowa nr XIV
Kultury Stokłosy otworzyła listy
ul. Lachmana 5
zapisów na semestr wiosentel. 22 855 52 20
ny.Ostatnie wolne miejsca, w
10.04 – wtorek – spotkanie z
grupie środowej, w godzinach
18:30-19:30. Zapraszamy dzie- prof. Krzysztofem Mrowcewiczem
ci w wieku 8-11 lat. Zajęcia roz- w cyklu Od Giotta do Tycjana: hipoczynają się od środy, 11 kwiet- storie malarzy, historie obrazów
nia. Zapisy pod nr telefonu (22) pt. „Ambasadorowie Holbeina”
12.04 – czwartek – spotkanie
855-35-17.
z prof. Andrzejem Karpińskim
Dom Kultury SMB „Imielin”
pt. „Kampania rosyjska, wojna z
ul. Dereniowa 6
VI i VII koalicją, 100 dni Napotel./faks 22 641 19 15
leona”
17.04 – wtorek – spotkanie z
13 kwietnia (piątek) godz. 18 p. Anną Reichert w cyklu Archizapraszamy na koncert “ Z kobie- tekci i artyści sztuk pięknych II
tą w tle” Lidia Stanisławska forte- RP pt. „Nina Andrycz: aktorka
pian - Janusz Bogacki. Wstęp: za- Szyfmana i królowa PRL”
proszenia do odbioru w DK ImiePoczątek spotkania zawsze o
lin od 11 kwietnia od godz. 18
godzinie 19:00. Wstęp wolny!

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
fax

Jak przed tygodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Robert Milczarek
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

22 443 71 00
22 443 72 91

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01

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

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

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

701 75 00

757 20 51
750 19 41
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11

Redaktor naczelny – Maciej Petruczenko; Sekretarz redakcji – Łukasz Kondej; Zespół – Tadeusz Porębski, Mirosław Miroński, Wojciech Dąbrowski, Jerzy Derkacz, Lech Królikowski, Bogusław Lasocki.
Redakcja: 02-7786 Warszawa, ul. Lachmana 4, tel./faks (22) 648-444-000, sekretarz redakcji: tel. 648-444-332, e-mail: passa@passa.waw.pl, Internet: www.passa.waw.pl.
Biuro Ogłoszeń – Magdalena Jaworska; Dział Reklamy tel. (22) 649-771-665, tel./faks (22) 648-444-000, 605-3364-3396, 607-9925-0001; Marketing i reklama – Grzegorz Przybysz tel. 607-9925-0001
mail: imako @imako.com.pl; Skład i łamanie – Łukasz Kondej; Studio graficzne – Michał Domański;
Wydawca – Agencja reklamowa IMAKO Sp. Jawna, 02-7786 Warszawa. ul. Lachmana 4, tel./faks (22) 648-444-000, 602-2213 555; e-m
PASSA jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja nie jest zobowiązana do publikacji niezamówionych tekstów.
Druk: AGORA S.A.; Kolportaż – Łukasz Kondej, tel. 605-3364-3397;

16

