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Z akłada się, że w najbliższych
dniach Warszawa będzie
najbezpieczniejszym miej-

scem na świecie. Taka opinia jest
rozpowszechniana z uwagi na roz-
poczynający się w piątek 8 lipca
na Stadionie Narodowym szczyt
NATO z udziałem delegacji 58
państw, w tym ekipy amerykań-
skiej z prezydentem Barackiem
Obamą na czele oraz przedstawi-
cieli ONZ, Banku Światowego i
Unii Europejskiej. Można się za-
stanawiać, czy opinia ta jest na
pewno wiarygodna. Jeśli bowiem
przyjdzie nam skonstatować, że
dominujący najprawdopodobniej
w ochronie Amerykanie to akurat
ci fachowcy, którzy w 2001 dopu-
ścili do terrorystycznych ataków
samolotowych na World Trade
Center i Pentagon, a Polacy – dla
odmiany – dali w ostatnich latach
popis skrajnej nieodpowiedzialno-
ści przy zabezpieczaniu ważnych
podróży lotniczych, to najzwyczaj-
niej w świecie aż strach się bać.
Przypomnę zatem polskie grzeszki. 

N ajpierw na Lasy Chojnow-
skie spadł helikopter z pre-
mierem Leszkiem Mille-

rem, potem w Mirosławcu rozbił
się wojskowy samolot Casa, wio-
zący oficerów z konferencji... bez-
pieczeństwa lotów bodaj w Pozna-
niu, no i wreszcie – last but not le-
ast – w 2010 roku pod Smoleń-
skiem w kompromitującej najwyż-

sze nasze władze cywilne i wojsko-
we sytuacji dachował we mgle rzą-
dowy tupolew, a w katastrofie tej
zginęło 96 osób z prezydentem RP
Lechem Kaczyńskim włącznie. Zgi-
nęło tylko dlatego, że nie przestrze-
gano regulaminowego ABC w stop-
niu po prostu zastraszającym, co
doprowadziło do niepowetowa-
nych strat w ludziach i sprzęcie – je-
śli wolno mi posłużyć się językiem
batalistycznym. 

O czywiście, z polskiego
punktu widzenia może się
wydawać, że w tej wyjąt-

kowej sytuacji, jaką jest szczyt NA-
TO, otoczy nas szczególną opieką
Matka Boska Częstochowska. Tyl-
ko czy daje ona rzeczywiście nieza-
wodną ochronę, skoro nie potra-
fiła wybronić nawet noszącego ją w
klapie byłego prezydenta Lecha
Wałęsy, kopanego i wyszydzane-
go teraz ze wszech stron, a nawet
wyzywanego przez posłów po ban-
dycku na solówkę? 

N a szczęście, warszawiacy,
którym wciąż utrudnia ży-
cie – jak nie strajk górni-

ków lub pielęgniarek, to szczyt NA-
TO – zapewne się ostatnim z wy-
mienionych spędów zanadto nie
przejmą, bo, jak powiada poeta –
wyżej nerek nie podskoczysz. Pocie-
szające przynajmniej jest to, że sko-
ro na wybudowanym za dwa mi-
liardy złotych jako specjalistyczna
arena piłkarska Narodowym piłki
się w skali roku prawie wcale nie
kopie, to przynajmniej prezydent
Andrzej Duda może się tam uma-
wiać na randkę z prezydentem
Obamą. A poza wszystkim szczyt
NATO będzie bez wątpienia przed-
stawieniem o wiele mniej hałaśli-
wym niż większość tak zwanych
koncertów na tym obiekcie, więc i
mieszkańcy Saskiej Kępy nie po-
winni narzekać.

Z resztą warszawiakom nie
jakieś narady sztabowe czy
polityczne konwentykle dziś

w głowie. Uwagę mieszkańców sto-
licy zaprzątają akurat o wiele bar-
dziej prozaiczne problemy. Wiążą
się one z jednej strony z niekontro-
lowaną praktycznie zabudową, z
drugiej zaś z jeszcze bardziej nie-
kontrolowaną reprywatyzacją ma-
jątku komunalnego, po który wy-
ciąga chciwe łapy nawet pierwszy
lepszy cwaniak, podczas gdy pra-
wowici spadkobiercy nieruchomo-
ści upaństwowionych w 1945 tzw.

dekretem Bieruta muszą się z regu-
ły jedynie obejść smakiem. 

N ie wiem już, czy śmiać się
czy płakać, skoro mający
obowiązek pilnowania ła-

du prawnego urzędnicy, sędziowie,
prokuratorzy, a nawet ministro-
wie i posłowie, potrafili latami ro-
bić dobrą minę do złej gry i uda-
wać, że nie było czegoś takiego jak
umowy indemnizacyjne, jakie nie-
istniejąca już PRL zawarła z pań-
stwami zachodnimi, spłacając
tamtejszych wierzycieli właściwie
co do grosza. Dlaczego pozwala się

teraz szajce spryciarzy żerować na
nieruchomościowym pobojowisku
i na krzywdzie ludzkiej, a zwłasz-
cza na krzywdzie wyrzucanych na
bruk lokatorów kamienic, przej-
mowanych – jak się okazuje – pra-
wem kaduka? 

P rzez długi czas alarmowa-
nie opinii publicznej w tej
sprawie okazywało się jak-

by biciem głową o mur, a miej-
skie Biuro Gospodarki Nierucho-
mościami funkcjonowało niczym
państwo w państwie. Do tego
stopnia, że aż cisnęło się na usta,

żeby powielić czeski błąd w jed-
nym z tytułów artykułu w nie-
gdysiejszym „Życiu Warszawy”,
które gospodarkę PRL przemia-
nowało niechcący na gospodra-
kę...I aż głupio to powiedzieć, ale
skoro za przekręty na mięsie pe-
erelowskiemu urzędnikowi wy-
mierzono kiedyś karę śmierci, to
dlaczego dzisiejsi urzędnicy za
przekręty nieruchomościowe nie
tylko nie są karani, ale nawet wy-
nagradza się ich nadawaniem
prawa własności mających wiel-
ką wartość rynkową chałup i cha-
łupek? Czy ktoś jest w stanie coś
takiego zrozumieć? 

P odobno sprywatyzowanie
niezwykle cennej działki
przy Sali Kongresowej Pała-

cu Kultury i Nauki to szczyt wszyst-
kiego. Jeden urzędnik wskazuje
jednak palcem na drugiego, obwi-
niając go o niesprawdzenie istnie-
nia umowy indemnizacyjnej, wy-
czerpującej roszczenia byłego wła-
ściciela. To samo jakby powtarza
się pod adresem Nowogrodzka 18,
gdzie tylko nadzwyczajny wysiłek
lokatorów pozwoli – jak się zdaje –
powstrzymać jawną grabież. A
przecież i „Passa” w pewnym sen-
sie zastąpiła leniwych (albo działa-
jących w złej wierze) miejskich
funkcjonariuszy, którzy z jednej
strony nie sprawdzili podstawo-
wych rzeczy, jeśli chodzi o nieru-
chomość przy Narbutta 60, z dru-
giej zaś – ważyli się na sporządza-
nie dokumentów fałszujących rze-
czywistość. 

C ’zy ktoś wreszcie przerwie
ten prawniczo-urzędniczy
kontredans, który szkodzi

i miastu w ogóle, i jego mieszkań-
com w szczególności?

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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W najbliższą niedzielę, 10 lipca, odbędą się dwa koncerty w ramach  „Muzycznego
Lata na Ursynowie” oraz „Muzyki u św. Katarzyny”.

O godzinie 19:00 na scenie plenerowej przed Ratuszem Dzielnicy Ursynów pojawi się Orkiestra
Reprezentacyjna SGGW. Orkiestra pod dyrekcją Tomasza Labunia zaprezentuje nowy repertuar w
ramach obchodów 200-lecia uczelni. W programie muzyczna wędrówka przez przeboje i style. 

O tej samej porze w kościele pw. św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 rozpocznie się koncert pt. „Mistrzowie
włoskiego baroku – Flauto dolce… ”. W programie arie barokowe oraz utwory instrumentalne.
Wystąpią:  Karol Bartosiński – kontratenor, Jacek Urbaniak – flet prosty, Krzysztof Owczynik – flet prosty,
Paweł Zalewski – viola da gamba, Jakub Dmeński – klawesyn.

„Trwają nasze wakacyjne koncerty. Niedzielny wieczór warto spędzić na jednym z nich. A tych którzy
poza koncertami chcą miło spędzić czas, zapraszam na plenerowe projekcje filmowe. Zarówno
odbywające się w niedzielę koncerty, jak i wspomniane pokazy kina plenerowego to część szerokiej
oferty kulturalnej przygotowanej dla naszych mieszkańców. Chcemy dać mieszkańcom jak najwięcej
możliwości miłego spędzenia czasu”–podkreśla zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – to stare przysłowie oddaje sens i cel szeroko
rozumianej profilaktyki. Dzięki decyzji władz dzielnicy Ursynów wzrośnie liczba
programów edukacyjnych i reedukacyjnych dotyczących szkodliwych skutków
spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Na realizację programów z zakresu profilaktyki przewidziano kwotę 120 tysięcy złotych, o tym które
będą realizowane zdecyduje postępowanie konkursowe.  

„W profilaktykę zawsze warto inwestować, szczególnie w obszarze tak wrażliwym jak spożywanie
alkoholu i substancji psychoaktywnych.  Adresatem działań profilaktycznych będą oczywiście nasi
mieszkańcy, a dzięki zróżnicowaniu zadań konkursowych mamy gwarancję, że wybrane do realizacji
projekty będą różnorodne, i tym samym trafią do różnych grup docelowych” – mówi o konkursie  i
jego głównych założeniach Robert Kempa, burmistrz Ursynowa. 

Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22 lipca 2016 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców  dla Dzielnicy Ursynów.

Okres wakacji to czas prac
budowlanych w placów-
kach oświatowych na Ur-
synowie. Na początku ty-
godnia podpisano umowę
na rozbudowę szkoły nr
343 im. Matki Teresy z
Kalkuty. 

Prace przy ul. Kopcińskiego 7
ruszają na początku przyszłego
tygodnia, a ich zakończenie za-
planowano na 15 grudnia.

Dzięki staraniom zarządu
dzielnicy udało się nam pozy-
skać 35 mln złotych na rozbudo-
wę   ursynowskich szkół podsta-
wowych. Teraz przyszedł czas
na realizację naszych planów.
Jeszcze w lipcu planujemy roz-
poczęcie modernizacji w dwóch
kolejnych podstawówkach i w
jednym z przedszkoli – mówi
Robert Kempa, burmistrz Ursy-
nowa.     

Jak informują ursynowscy
urzędnicy, „w efekcie rozbudo-
wy powstaną dwa nowe po-

mieszczenia do nauki, w tym
nowa świetlica z dostosowa-
nym wejściem dla niepełno-
sprawnych (bezpośrednio na
plac zabaw). W wyniku prac
budowlanych kubatura budyn-
ku zwiększy się o 1 160,00

m3„.Zaplanowana rozbudowa
to koszt 728 800,00 zł brutto.
Ale to nie koniec. W tej placów-
ce, w ramach robót uzupełnia-
jących urzędnicy przewidują
jeszcze modernizację kilku sal
lekcyjnych. 

Wilanów już puka do drzwi Ursynowa

Niedzielne koncerty na Ursynowie

Rozbudowa SP 343 przy ul. Kopcińskiego

120 tysięcy dla organizacji pozarządowych

Groził swoim ofiarom nożem
Niewiele czasu potrzebowali policjanci, aby ustalić i zatrzy-

mać podejrzanego o rozbój. Napastnik zaatakował siedzącego
na ławce mężczyznę i grożąc użyciem noża dokonał kradzie-
ży jego roweru. W ręce mundurowych wpadł już 28-letni Prze-
mysław K. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został tymczasowo
aresztowani na okres dwóch miesięcy.

Mundurowi zostali powiadomieni, że przy ul. Zawadowskie-
go ma znajdować się dwóch pokrzywdzonych mężczyzn. Z rela-
cji jednego z nich wynikało, że kiedy siedział na ławce został za-
atakowany przez mężczyznę. Napastnik podszedł do niego i gro-
żąc użyciem noża zażądał oddania roweru. Kiedy spotkał się z od-
mową między mężczyznami doszło do szarpaniny. Cała sytuację
widział świadek zdarzenia , który ruszył na pomoc mężczyźnie.

Wtedy napastnik również i jemu zaczął grozić nożem. Widząc,  że nie ma szans porzucił rower i uciekł.
Przybyli na miejsce mundurowi ruszyli w pościg za mężczyzną. Kilka metrów od miejsca zda-

rzenia zauważyli odpowiadającego rysopisowi mężczyznę. Został on błyskawicznie obezwładnio-
ny i zatrzymany przez wilanowskich funkcjonariuszy. Przy zatrzymanym policjanci zabezpieczy-
li nóż, którym prawdopodobnie mężczyzna groził swoim ofiarom.

Policjanci po wykonaniu czynności w tej sprawie, doprowadzili 28-latka do prokuratury. Przemysław
K. usłyszał dwa zarzuty: rozboju i kradzieży rozbójniczej działając w okresie recydywy. Mężczyzna zo-
stał tymczasowo aresztowani przez sąd na okres dwóch miesięcy. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.

NNiieezzwwyykkllee ppoottrrzzeebbnnee ppoołłąącczzeenniiee ddrrooggoowwee UUrrssyynnoowwaa zz WWiillaannoowweemm,, cczzyyllii cciiąągg RRoossnnoowwsskkiieeggoo –– NNoowwookkaabbaacckkaa,, nnaabbiieerraa ccoorraazz bbaarrddzziieejj rreeaall-
nnyycchh kksszzttaałłttóóww,, pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm ddzziięękkii  wwyyssiiłłkkoomm zzee ssttrroonnyy wwiillaannoowwsskkiieejj.. OOttoo WWiillaannóóww ddoocciiąąggaa jjuużż sswwoojjąą cczzęęśśćć tteejj wwaażżnneejj aarrtteerriiii ddoo
SSkkaarrppyy UUrrssyynnoowwsskkiieejj ii jjaakk wwiiddaaćć nnaa zzddjjęęcciiuu pprraaccee nnaa NNoowwookkaabbaacckkiieejj ssąą ddaalleekkoo zzaaaawwaannssoowwaannee.. TTrroocchhęę ggoorrzzeejj zz uurrssyynnoowwsskkiimm ooddcciinnkkiieemm
((RRoossnnoowwsskkiieeggoo)).. PPooddoobbnnoo jjeeddnnaa zz ddzziiaałłeekk ppoodd ttęę uulliiccęę jjeesszzcczzee nniiee zzoossttaałłaa wwyykkuuppiioonnaa.. NNiieemmnniieejj bbuurrmmiissttrrzz ddzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww RRoobbeerrtt KKeemm-
ppaa oobbiieeccuujjee,, żżee ccaałłaa aarrtteerriiaa,, kkttóórraa mmaa ppoołłąącczzyyćć RReellaakkssoowwąą//JJeeżżaa nnaa UUrrssyynnoowwiiee zz PPrrzzyycczzóółłkkoowwąą ww PPoowwssiinniiee,, nnaa ppeewwnnoo zzoossttaanniiee ooddddaannaa ddoo
uużżyyttkkuu ww ppoołłoowwiiee pprrzzyysszzłłeeggoo rrookkuu.. PPoozzwwoollii ttoo nnaa zzaammkknniięęcciiee ddllaa ooggóóllnneeggoo rruucchhuu kkoołłoowweeggoo bbiieeggnnąącceejj uu ppooddnnóóżżaa SSkkaarrppyy UUrrssyynnoowwsskkiieejj zzaa-
cciisszznneejj uulliiccyy GGąąsseekk ii ooddcchhooddzząącceejj ww ggóórręę uulliiccyy PPooddggrrzzyybbkkóóww//RRzzeekkoottkkii.. 
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Zdaniem ursynowskiego radnego Pawła Lenarczyka

Plac Wielkiej Przygody nadal zagrożony

Niedawno, bo 29 czerwca, odby-
ło się posiedzenie Komisji Ładu
Przestrzennego Rady m. st. War-
szawy, na którym omawiane by-
ły sprawy związane z osiedlem
Stokłosy. Wśród tych spraw była
poruszana kwestia działki, na
której znajdują się dwa place
zabaw i siłownia plenerowa
przy ul. Stokłosy 6, graniczącej
z Placem Wielkiej Przygody. Ko-
misja ma rozstrzygnąć, czy
działkę tę należy oddać w
użytkowanie wieczyste
Spółdzielni SBM Stokło-
sy, która gospodaruje
tym terenem od po-
nad 30 lat, czy ma ją
zatrzymać dla sie-
bie Miasto. 

M iasto
(Biuro
Gospo-

darki Nieruchomo-
ściami) wnioskowa-
ło we wcześniejszej
korespondencji do
Komisji, że ta działka
powinna pozostać w
zasobach Miasta i że-
by nie oddawać jej w
użytkowanie wieczyste
Spółdzielni SBM Stokło-
sy. Stanowisko władz Spół-
dzielni przedstawione przez
prezesa SBM Stokłosy Krzysz-
tofa Berlińskiego na posiedze-
niu Komisji było bardzo jasne i kla-
rowne: 

„Istnieje niebezpieczeństwo, że te-
ren ten zostanie zagospodarowany z
przeznaczeniem na drogę publiczną
obsługującą ewentualną inwestycję,
która może zostać zrealizowana na
terenie tzw. „Placu Wielkiej Przygo-
dy”. W decyzjach o warunkach zabu-
dowy z dnia 29.10.2015 r. nr
161/URN/15 oraz nr 160/URN/15 te-
ren ten został przeznaczony pod dro-
gę dojazdową do terenów objętych
planowaną inwestycją, polegającą na
budowie zespołu budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych wraz z par-
kingiem podziemnym i niezbędną in-
frastrukturą techniczną i komunika-
cyjną na działkach przy ul. Zamiany.
Zgodnie z wydanymi decyzjami ob-
sługa komunikacyjna ewentualnej in-
westycji planowana jest: od drogi pu-
blicznej ul. Beli Bartoka za pośrednic-
twem istniejącej drogi wewnętrznej
biegnącej pomiędzy budynkami Wo-
kalna 2 i 4 wzdłuż terenu oświaty przy
ul. Wokalnej 1, placu zabaw przy bu-
dynku Stokłosy 6 do tzw. „Placu Wiel-
kiej Przygody”. Oprócz wniosku sa-
mej Spółdzielni oddanie tej działki w
użytkowanie wieczyste na rzecz Spół-
dzielni poparło ponad 800 okolicz-
nych mieszkańców, petycja została
złożona Komisji. 

M ając na uwadze, jak Miasto
dotąd „opiekowało” się taki-
mi inwestycjami jak „Zaką-

tek Cybisa” czy działki przy Grzego-
rzewskiej 13, to oczywiste dla mnie by-
ło, że działka ta powinna zostać odda-
na Spółdzielni, co wyraziłem w swoim
wystąpieniu na Komisji i poparłem sta-
nowisko mieszkańców oraz władz Spół-
dzielni. 

D użym zdziwieniem było dla
mnie stanowisko Burmi-
strza Dzielnicy Ursynów Pa-

na Roberta Kempy (PO), który moc-
no obstawał za tym, że ta działka po-
winna zostać przekazana w zasoby
Miasta. Burmistrz mówił o potrze-

bach oświatowych dzielnicy, o tym, że
miasto „jak będzie chciało, to będzie
mogło przeciągać sprawę z dewelope-
rem”. Nie wiem, dlaczego Panu Bur-
mistrzowi tak bardzo zależało na tym,
aby ta działka trafiła do Miasta, ale
wiem, że argumenty podnoszone
przez Pana Burmistrza czasami mi-
jały się z prawdą, pisząc bardzo deli-
katnie. Na tej działce rosną drzewa.
Działka też jest urządzona w sposób
kompletny: dwa place zabaw i siłow-
nia plenerowa oraz wiaty śmietniko-
we. Nie wiem, gdzie Pan Burmistrz
chce tam coś budować, bo tam nie
ma miejsca.   

Ustne deklaracje składane
przez Burmistrza Roberta
Kempę w czasie posie-

dzenia Komisji Ładu
Przestrzennego,
że teren zie-

lony i pla-
ce zabaw przy
placu Wielkiej Przy-
gody zostaną z pewnością
utrzymane w tej funkcji, są niestety
mało przekonujące w świetle faktów
prawnych: to właśnie Miasto Stołecz-
ne wydało w październiku 2015 r.
dwie decyzje o warunkach zabudowy
dopuszczające obsługę komunikacyj-
ną (czyli drogę dojazdową) do plano-
wanej inwestycji na działkach odzy-
skanych przez byłych właścicieli na
placu Wielkiej Przygody od ulicy Bar-
toka (najdłuższą możliwą trasą i przed
samymi drzwiami frontowymi do
Gimnazjum nr 96). I to właśnie sam
Robert Kempa w cytowanym w tej de-
cyzji o warunkach zabudowy piśmie
Burmistrza Ursynowa z 04.09.2015
pozytywnie zaopiniował obsługę ko-
munikacyjną od tej strony, a tym sa-
mym dopuścił rozbudowę tego ciągu
pieszo-jezdnego na tyłach bloków ul.
Stokłosy do parametrów drogi dojaz-
dowej. Ta rozbudowa będzie mogła
mieć tylko jeden kierunek, tj. na teren
zielony, którego Miasto nie chce te-
raz oddać Spółdzielni, twierdząc, że to
ono jest lepszym gwarantem ochro-
ny praw spółdzielców i zieleni niż
Spółdzielnia. 

G dyby Spółdzielnia nie za-
skarżyła tych decyzji do Sa-
morządowego Kolegium

Odwoławczego (SKO) na jesieni
ubiegłego roku, to być może dewe-
loper już dzisiaj miałby w ręku po-
zwolenie na budowę z obsługą ko-
munikacyjną od ul. Beli Bartoka
przez właśnie ten skwerek. Niestety,
w ostatnich dniach SKO utrzymało
w mocy zaskarżone decyzje (Spół-
dzielnia otrzymała te decyzje
30.06.2016 – dzień po posiedzeniu
Komisji Ładu Przestrzennego). Wła-
dze Spółdzielni obiecały zaskarżyć

te decyzje do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.

N ieprawdą jest też, że służeb-
ność drogową przez ten te-
ren deweloper może uzy-

skać tylko na drodze sądowej (tak
twierdził Pan Burmistrz, sugerując,
że Miasto będzie blokowało ustano-
wienie takiej służebności w sądzie
przez wiele lat), bo właściciel działki,
na której przebiegać ma droga, czyli
Miasto, może w każdej chwili ustano-
wić taką służebność dobrowolnie w
drodze aktu notarialnego albo te dział-
ki pod drogę deweloperowi sprzedać
(nawet bezprzetargowo, na tzw. po-
lepszenie użyteczności jego działki

głównej). Gdyby Miasto sprzedało te
działki deweloperowi pod drogę we-
wnętrzną, to może się wręcz okazać,
że to mieszkańcy ul. Stokłosy zostaną
pozbawieni dojazdu do posesji. 

N ie jest zatem prawdą, że tyl-
ko Miasto może ochronić
Spółdzielców przed dewe-

loperem z placu Wielkiej Przygody,
bo przeczą temu wyżej przytoczone
fakty. Z tą działką nie chodzi o żad-
ne kwestie oświatowe, czy o przecią-
ganie przez Miasto postępowania w
sprawie niezabudowania Placu Wiel-
kiej Przygody: w świetle powyższych
informacji widać, że to właśnie Mia-
sto zmierza w stronę zabudowy Pla-
cu wydając takie decyzje i nie czeka-
jąc na uchwalenie miejscowego pla-
nu zagospodarowania terenu (pro-
cedura uchwalania tego planu jest w
toku, Spółdzielnia Stokłosy zawnio-
skowała o zachowanie całego Placu
Wielkiej Przygody jako terenu zielo-
nego). 

Ponieważ w ww. decyzjach o
warunkach zabudowy mowa
jest o drodze dojazdowej o

szerokości 5,5 metra, a obecny ciąg
pieszo-jezdny ma około 4 metrów,
jest kręty i biegnie bezpośrednio pod
oknami bloków, to aby dostać pozwo-
lenie na budowę, właściciel działek
na Plac Wielkiej Przygody musi mieć
jeszcze co najmniej 1,5 metra i powi-
nien odsunąć drogę od bloków. Ten
brakujący odcinek będzie chciał naj-
pewniej uzyskać właśnie z działki, na
której są dwa place zabaw i siłownia
plenerowa. A kto mu to umożliwi? W
moim przekonaniu większa „wpra-

wę” w tych działaniach ma Miasto,
które już nie raz pokazało, że intere-
sy „deweloperów” są dla niego waż-
niejsze niż interesy zwykłych miesz-
kańców. Do tej pory interes członków
Spółdzielni Stokłosy, aby nie zabu-
dowywać działek leżących w grani-
cach Spółdzielni, był należycie bro-
niony i to bez względu na to, kto za-
siadał we władzach Spółdzielni. Do-
brym przykładem mogą być działa-
nia podjęte przez Spółdzielnię co do
działki przy ul. Jastrzębowskiego 3
(dawna pizzeria Va Bene). Do dnia
dzisiejszego Spółdzielnia skutecznie
blokuje działania dewelopera przed
jej zabudową; nie wiadomo dlacze-
go Spółdzielnia miałaby postąpić in-

aczej w przypadku Placu Wiel-
kiej Przygody. 

T ym samym brak poparcia Bur-
mistrza Roberta Kempy dla
mieszkańców i Spółdzielni

jest co najmniej zastanawiający. Ze
swojej strony mogę Panu Burmistrzowi
obiecać, że będę uważnie śledził dalsze
działania w tej sprawie i jeżeli władze
Dzielnicy lub Miasta ułatwią dewelope-
rowi choć na milimetr uzyskanie po-
zwolenia na budowę przed uchwale-
niem miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla tego tere-
nu, to będę się starać, żeby nazwisko
Burmistrza oraz formacja, z której Bur-
mistrz się wywodzi (PO), mieszkań-
com osiedla Stokłosy kojarzyło się od-
powiednio. Panie Burmistrzu, to, że
został Pan powołany przez Panią Prezy-
dent w trybie komisarycznym, nie
zwalnia Pana z obowiązku reprezento-
wania interesów mieszkańców. Liczę,
że na kolejnym podobnym posiedze-
niu Komisji będziemy wszyscy trzyma-
li wspólny front interesów mieszkań-
ców, czego życzę Panu i nam wszyst-
kim. Z zadowoleniem odnotowałem,

że po posiedzeniu Komisji Ładu Prze-
strzennego pojawiają się w Pana

wypowiedziach również wątki o
ochronie Placu Wielkiej Przy-

gody przed zabudową de-
weloperską, jednak zawsze

w takich sytuacjach ma-
wiam że „nie po sło-
wach, lecz po czynach
ich poznacie”.

Do mieszkań-
ców osiedla
Stokłosy

mogę się tylko zwró-
cić z gorącą prośbą,
aby uważnie czytali in-
formacje Spółdzielni w
tej sprawie. Prawdopo-

dobnie pod koniec sierp-
nia br. Komisja Ładu Prze-

strzennego ponownie bę-
dzie omawiała tę kwestie i

wówczas powinniśmy licznie
pojawić się na jej posiedzeniu i

wyrazić wsparcie dla starań Spół-
dzielni i mieszkańców. Wszyscy mu-

simy włączyć się obronę Placu Wielkiej
Przygody przed zabudową, bo jutro ta-
ki sam los może spotkać również inne
place zabaw, zieleńce i parkingi w na-
szej Dzielnicy. 

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

„ N a s z  U r s y n ó w ”

Wypowiedź burmistrza 
Roberta Kempy na temat 
Placu Wielkiej Przygody

„Zdaję sobie sprawę, jak ważne są
tereny rekreacyjne dla mieszkańców
Ursynowa. Oczywiście, dzielnicy za-
leży na zachowaniu placów zabaw i
siłowni na Placu Wielkiej Przygody.
Ale przypominam, że  tereny, któ-
rymi gospodaruje miasto i dla któ-
rych jest uchwalony plan miejsco-
wy, gwarantują sposób ich zagospo-
darowania.  Dlatego tylko miejska
własność tych terenów daje pewność,
że na tej części Placu Wielkiej Przy-
gody, która nie jest własnością pry-

watną, zostanie utrzymana jego funkcja rekreacyjna. Ponadto w trosce o in-
teresy najmłodszych ursynowian warto też część tego terenu przeznaczyć na
cele oświatowe.  Nie raz w swojej praktyce samorządowca spotkałem się z
praktykami działania z chęci zysku ze strony zarządów spółdzielni i zabu-
dowywania każdego wolnego kawałka działek będących w dyspozycji spół-
dzielni. A jedynym interesem miasta  jest stanie na straży dobra większości
mieszkańców Ursynowa. 

Co do warunków zabudowy części terenów prywatnych na Placu Wielkiej
Przygody, to jeszcze w 2014 r.  zostały wydane pierwsze decyzje administra-
cyjne i wówczas nie było protestów ze strony radnego Lenarczyka – czyżby dla-
tego, że burmistrzem był wówczas Piotr Guział, a nie Robert Kempa?  Teraz,
aby bronić dotychczasowego sposobu wykorzystania tego terenu, możemy tyl-
ko starać się o jak najszybsze uchwalenie planu miejscowego, który zdefiniu-
je tu funkcje rekreacyjne i edukacyjne.  Pan radny – albo celowo wprowadza
mieszkańców w błąd, albo nie ma wystarczającej wiedzy, aby zrozumieć czym
jest decyzja o warunkach zabudowy. Zwrócę się do Przewodniczącej Rady Dziel-
nicy o zorganizowanie szkolenia dla radnych w tej sprawie. Mam nadzieję, że
wraz z radnym uda się nam jednak porozumieć  na rzecz mieszkańców i
wspólnie doprowadzić do  utrzymania terenów zielonych na Placu Wielkiej
Przygody. “
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PPAASSSSAA:: WWaasszzee ssttoowwaarrzzyysszzee-
nniiee ddzziiaałłaa,, jjaakk wwiiaaddoommoo,,  ppoodd
eeggiiddąą kkoommiissjjii ddiiaalloogguu ssppoołłeecczz-
nneeggoo......

RROOMMAA ŁŁOOJJEEWWSSKKAA:: Działa-
jąca na Ursynowie Dzielnicowa
Komisja Dialogu Społecznego
(DKDS) jest dobrowolnym i sa-
morządnym zrzeszeniem orga-
nizacji pozarządowych i pod-
miotów prowadzących działal-
ność na Ursynowie.  DKDS dzia-
ła w w dzielnicy od lutego 2009
roku i ma charakter inicjatyw-
no-doradczy. W skład DKDS
wchodzą reprezentanci 67 or-
ganizacji. We współpracy z
Urzędem Dzielnicy Ursynów
rozpoczynamy cykl „Nasi Ak-
tywni Mieszkańcy” w którym
będą prezentowane wybrane
organizacje. 

PPrroossiimmyy oo iinnffoorrmmaaccjjęę oo SSttoo-
wwaarrzzyysszzeenniiuu –– oodd kkiieeddyy ddzziiaałłaa,,
iillee oossóóbb uucczzeessttnniicczzyy ww jjeeggoo pprraa-
ccaacchh?? 

Stowarzyszenie Społeczników
“ARIADNA” zarejestrowane zo-
stało w 2003 roku. 

W chwili obecnej składa się z
30 członków i wielu wolontariu-
szy. Od początku jego głównym

celem było pomaganie ludziom
w trudnej sytuacji życiowej.

JJaakkiimmii sspprraawwaammii zzaajjmmuujjee ssiięę
ssttoowwaarrzzyysszzeenniiee??

Powstały magazyny z pomocą
żywnościową i rzeczową. Jest
też nieduża wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego. Pro-
wadzone jest pośrednictwo po-
między darczyńcami a odbior-
cami dużych sprzętów AGD i me-
bli (ze względu na niewielki me-
traż powierzchni magazyno-
wych). Wolontariusze służą  ra-
dą i pomocą osobom niezarad-
nym. Przez wiele lat prowadzo-
no korepetycje dla maturzystów,
starszych uczniów oraz lekcje ję-
zyków obcych dla młodzieży i
dorosłych. Chwilowo ta działal-
ność została zawieszona ze
względu na remonty i zmiany
lokali.

IIllee oossóóbb jjeesstt oobbeeccnniiee oobbjjęęttyycchh
wwaasszząą ppoommooccąą?? 

Obecnie z pomocy stowarzy-
szenia korzysta ponad 500
osób, głównie z Ursynowa.
Dzięki uczestnictwu w progra-
mach PEAD i FEAD (pomoc naj-
uboższej ludności ze środków
UE), prowadzonym zbiórkom

żywności, współpracy z Funda-
cją Bank Żywności SOS w War-
szawie oraz ofiarności firm i
osób prywatnych nikt ze stowa-
rzyszenia nie wychodzi bez po-
mocy. Prowadzona jest dystry-
bucja żywności, miesięcznie
około 4 ton, a w okresie trwania
programów tzw. unijnych ok.
10 ton.  Stowarzyszenie ma
podpisane porozumienie o
współpracy z Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej na Ursynowie i to
właśnie tam pracownicy socjal-
ni weryfikują osoby, które wy-
magają dodatkowej pomocy i
kierują je do Ariadny.

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszząą
pprrzzyysszzłłoośśćć?? 

Obecnie stowarzyszenie
przygotowuje się do rozpoczę-
cia nowej edycji programu FE-
AD i kończy remont swoich ma-
gazynów. Coraz sprawniejsza
pomoc ze strony stowarzysze-
nia jest też możliwa dzięki fun-
duszom z dotacji Urzędu Dziel-
nicy Ursynów. Stowarzyszenie
zbiera pieniądze na jakiś przy-
zwoity samochód dostawczy,
ponieważ “Żebrobus” (Ford
Transit) ma już 23 lata i staje

się z wolna emerytem. A bez
środka transportu ani rusz.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa
mmooggąą wweesspprrzzeećć wwaasszzee ddzziiaałłaa-
nniiee?? 

Mieszkańców Ursynowa za-
chęcamy do ofiarności na rzecz
słabszych sąsiadów (przyjmo-
wana jest żywność, środki czy-
stości, artykuły dziecięce, do-
bra odzież, sprzęty itp.) oraz o

pomoc w zdobyciu samochodu
dostawczego. Praca w stowa-
rzyszeniu nie jest pracą łatwą,
ani lekką, ale daje mnóstwo sa-
tysfakcji. Wszyscy związani z
Ariadną chwalą sobie przyja-
zne głosy tak korzystających z
pomocy, jak i okolicznych
mieszkańców. Szczególnie jest
to widoczne podczas zbiórek
żywności, w których uczestni-

czy bardzo wiele osób - mło-
dzież, dorośli, radni rożnych
opcji, sąsiedzi i przyjaciele. At-
mosfera w trakcie takich akcji
jest wspaniała.

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

UUWWAAGGAA:: WW nnaassttęęppnnyymm nnuummee-
rraacchh „„PPaassssyy”” pprrzzyybblliiżżyymmyy hhiissttoo-
rriięę kkoolleejjnnyycchh oorrggaanniizzaaccjjii.. 

Rozmawiamy z Romą Łojewską ze Stowarzyszenia Społeczników „ARIADNA”

Po nitce do kłębka...
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PPAASSSSAA:: DDllaacczzeeggoo ppaannoowwiiee ttaakk bbaarrddzzoo
ttrroosszzcczząą ssiięę oo kkrróólloowwąą nnaasszzyycchh rrzzeekk??

AANNDDRRZZEEJJ SSZZCCZZYYGGIIEELLSSKKII:: Wisła zosta-
ła zapomniana, zaniedbana. Co najgor-
sze, znikają na niej szlaki żeglugowe. A
przez kilkaset lat była największym szla-
kiem wodnym Europy. I to ona stanowiła
o potędze Rzeczpospolitej w Złotym Wie-
ku XVI. Tym większym sukcesem środo-
wisk wiślanych jest uchwała sejmowa z
22 czerwca o ustanowieniu roku 2017 ro-
kiem Rzeki Wisły. 

RROOBBEERRTT JJAANNKKOOWWSSKKII:: Nam to spra-
wia szczególną satysfakcję, ponieważ ta
uchwała została podjęta ponad wszelkimi
podziałami politycznymi i terytorialnymi.
Niemal jednogłośnie.  Istotne jest też to, że
uchwała uwzględnia bliskie nam ideały.
Zwraca bowiem uwagę również na dzie-
dzictwo kulturowe związane z rzeką, jej
wyjątkowe bogactwo naturalne i ogrom-
ny potencjał turystyczny, obecnie nie do
końca dostrzegany. 

Nasze działania rozpoczęliśmy wiele
lat temu, uzyskując wsparcie instytucji i or-
ganizacji pozarządowych działających na
rzecz Wisły, ale również, co dla nas waż-
ne, wsparcie od samorządów nadwiślań-
skich, np. w Konstancinie. Wielokrotnie
mówiono nam, że „zawracamy Wisłę ki-
jem”, my jednak uważamy, że w ślad za
dużymi planami infrastrukturalnymi, go-
spodarczymi, powinny iść zmiany spo-
łeczne i budowa świadomości zrównowa-
żonego rozwoju Wisły. 

AANNDDRRZZEEJJ SSZZCCZZYYGGIIEELLSSKKII:: Jesteśmy
zwolennikami wielostronnego spojrzenia
na funkcję rzeki. Mówię to jako były pra-
cownik Żeglugi Warszawskiej i człowiek,
który przepłynął na tej rzece ponad 40
000 kilometrów. W naszym gronie są róż-
norodne organizacje reprezentujące sze-
roką paletę aktywności. Są to organizacje
proekologiczne – jak klub Gaja, Towarzy-
stwo na Rzecz Ziemi, Towarzystwo Przy-
jaciół Płocka, reprezentujące nurt zawodo-
wy osoby, takie jak kpt. Stanisław Fidelis,
firmujący społeczne działania zawodowy
marynarz. Są w tym prowiślanym gronie
także muzea. Wspiera nas m. in. Narodo-
we Muzeum Morskie w Gdańsku z od-
działem Muzeum Wisły w Tczewie. Po-
magają nam organizacje turystyczne, jak
np. Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja
Turystyczna; jest wiele innych organizacji,
jak fundacja Szerokie Wody, Dom Wisły,
Pro Bono, Stowarzyszenie Przyjaciół Sol-
ca, krakowski Instytut Multimedialny. A
poza wszystkim mamy sojuszników w wie-
lu osobach prywatnych, po prostu przeko-
nanych o potrzebie promowania Wisły. Ci
ludzie uważają, że Wisła została przez za-
niedbanie skrzywdzona i należy jej się po-
wrót do naszej świadomości i narodowa
dyskusja jak rzekę ratować. 

PPAASSSSAA:: CCoo zzaatteemm kkoonnkkrreettnniiee ssiięę rroobbii
ww cceelluu pprroommoowwaanniiaa WWiissłłyy??

RROOBBEERRTT JJAANNKKOOWWSSKKII:: Nasze środowi-
ska już od lat rozwijają działania na rzecz
Wisły poprzez przedsięwzięcia promują-
ce pływanie, żeglugę turystyczną, podno-
szące atrakcyjność terenów nad Wisłą, ak-
tywizujące i integrujące ludzi zafascyno-
wanych rzeką. W Warszawie jednym ze
sztandarowych wydarzeń środowisko-
wych jest uroczysty rejs „Wisła – godzina
W”, odbywający się zawsze 1 sierpnia o
15.30 wzdłuż bulwarów miejskich dla
uczczenia pamięci Powstania Warszaw-
skiego i roli Wisły w Powstaniu. Ten rejs
ma wymiar symboliczny i jest manifesta-
cją uczuć patriotycznych ludzi związa-
nych z Wisłą. A płyną z nami wszyscy, któ-
rzy tylko mają chęć. 

W tym roku, dodatkowo, przy brzegu,
na trzy wieczory postawimy żagiel peł-
niący funkcję ekranu tuż przy brzegu. I
jak na ekranie kinowym będziemy wy-
świetlać materiały o Wiśle w Powstaniu
Warszawskim. Takie improwizowane kino
plenerowe pozwoli szerokiej publiczno-
ści wyobrazić sobie przebieg i dramatur-
gię działań w miejscu, które teraz jest
tłumnie odwiedzane i pełni funkcje rekre-
acyjne i rozrywkowe. To buduje tożsa-
mość lokalną i interguje nas – warszawia-
ków i wiślaków.

Rejs „Wisła – godzina W” jest ważnym
przezyciem dla wielu osób. O godz. 17.00

nasze jednostki zatrzymają się przy bulwa-
rze Flotylli Wiślanej na wysokości nowe-
go budynku WTW i będzie wrzucony do
wody symboliczny wieniec w imieniu śro-
dowisk żeglarskich. 

PPAASSSSAA:: CCzzyy wwaarrsszzaawwiiaaccyy kkiieeddyykkoollwwiieekk
ddoocceenniiaallii WWiissłłęę??

RROOBBEERRTT JJAANNKKOOWWSSKKII:: Warszawa w za-
sadzie od zawsze odwracała się od Wisły,
liczył się przede wszystkim Szlak Królew-
ski, wiodący od Krakowskiego Przedmie-
ścia do Wilanowa, a nad rzeką mieszkała
biedota. To się zmieniło, a okolice Wisły są
doceniane krajobrazowo i lokalizacyjnie.

PPAASSSSAA:: JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszzyy
cczzaass??

Nadchodzący Rok Rzeki Wisły chcieli-
byśmy zainaugurować już 19 październi-
ka 2016, przypominając 550. rocznicę
podpisania II Pokoju Toruńskiego. Jeste-
śmy w porozumieniu z władzami Toru-
nia, są na to środki finansowe. Pozwoli to
podkreślić znaczenie ważnego faktu hi-
storycznego i przypomni współczesnym,
jak mocno historia Wisły związana jest z
historią Polski. 

W przyszłym roku chcielibyśmy, żeby
odbył się Wielki Flis Wiślany, obejmujący
wiele spływów na różnorodnych jednost-
kach, poczynając od kilometra zero aż do
Gdańska przez cały sezon żeglarski. Wy-
darzenia te powiązane byłyby z impreza-
mi lokalnymi. Myślimy tu o rejsach ogól-
nopolskich, takich jak XII Królewski Flis na
Wiśle z Krakowa, Flis Ulanowski z Sanu do
Gdańska, czy o kajakarskiej Vistuliadzie.
Do tego dochodzi szereg przedsięwzięć
regionalnych – jak Flis Festiwal w Gas-
sach pod Konstancinem, Festiwal Włocła-
wek – Toruń, Regaty Soleckie na trasie
Solec nad Wisłą – Kłudzie. 

Będą też wydarzenia kulturalne uświet-
niające Rok Rzeki Wisły. To może być te-
atr płynący po Wiśle, odwiedzający wiele
miast i obejmujący współpracę środowisk
teatralnych oraz lokalnych centrów kultu-
ry. Wraz z Muzeum Wisły z Tczewa planu-
jemy spięcie w sieć oferty muzeów nadwi-
ślańskich i podjęcie wspólnych działań dla
ratowania materialnych i niematerialnych
pozostałości i pamiątek historycznych
związanych z Wisłą. Ważne też będzie
upowszechnianie turystyki rzecznej i wy-
korzystanie mediów. Sprawa jest rozwo-
jowa, a TVP 3 już wyemitowała pilotażo-
wy odcinek serii popularyzującej wiedzę
o Wiśle pt. „Z biegiem Wisły”.  

Mamy też w planach wydarzenia wy-
czynowe. Warto przekonać Polaków, że
Wisła jest świetną przestrzenią do aktyw-
ności sportowej. Projekty Run Wisła i Bi-
ke Wisła to bieg i rajd rowerowy wzdłuż
Wisły. Pierwszy pilotażowy Run Wisła ru-
szy już pod koniec lipca tego roku od źró-
deł na Baraniej Górze aż do ujścia rzeki. To
dystans 1050 kilometrów. W zakresie wy-
korzystania bogatej przestrzeni turystycz-
nej Wisły podam tylko przykład: Szlak
Grodów Nadwiślańskich może być pro-
gramem obejmującym kilkadziesiąt
miejsc: między innymi spichlerze, zamki,
twierdze, stocznie, dawne przeprawy. 

PPAASSSSAA:: WW jjaakkiimm ssttaanniiee jjeesstt oobbeeccnniiee wwoo-
ddaa ww WWiiśśllee?? 

RROOBBEERRTT JJAANNKKOOWWSSKKII:: Jeśli chodzi o
czystość wody, jej stan poprawia się na
tyle, że władze Warszawy już w przyszłym
roku chcą na powrót otworzyć nadbrzeż-
ne kąpieliska. Ja sam regularnie kąpię się
w Wiśle i korzystam z pięknych piaszczy-
stych plaż na Siekierkach i Wilanowie –
pod Zawadami. Jednak – co zawsze pod-
kreślam – pamiętajmy, że do Wisły trzeba
podchodzić ze szczególnym respektem.
Dla nieostrożnych pływaków może sta-
nowić ona poważne zagrożenie. 

Odnosząc się do podróży po Wiśle, mu-
simy wiedzieć, że to rzeka niełatwa. Gro-
zi nam tzw. susza hydrologiczna, spowo-
dowana wieloletnimi zaniedbaniami w
regulacji całego dorzecza, kiepską reten-
cją i słabymi opadami w ostatnich latach. 

Zagrożeniem dla perspektyw żeglugi
są również inwestycje, np. spiętrzenie Sa-
nu pod Stalową Wolą, tzw. rękaw pod Po-
łańcem, planowane inwestycje pod Ko-
zienicami, a także zaniedbana od lat regu-
lacja rzeki. Niemniej, mała turystyka wi-
ślana może być z powodzeniem realizowa-

na, choć nieodzowna jest wtedy budowa
sieci np. pływających przystani rzecznych
(dworców wodnych) i wiązanie ich w kon-
kretne trasy turystyczne na rzece. 

PPAASSSSAA:: OO ttoo bbęęddzziiee cchhyybbaa nnaajjttrruuddnniieejj......
AANNDDRRZZEEJJ SSZZCCZZYYGGIIEELLSSKKII:: Jeśli chodzi

o rejsy statkami, to już w 1975 zawieszo-
no żeglugę dużych jednostek, takich jak
50-metrowy Świerczewski i Traugutt.
Obecnie uruchomienie takich rejsów by-
łoby nierealne. Wisła nieutrzymywana w
żeglowności dziczeje. Bo nurt zmienia się
w sposób niekontrolowany, tworząc nowe
łachy i piaszczyste wyspy, uniemożliwia-
jąc utrzymanie szlaku żeglownego. 

Czego wobec tego oczekujemy od spo-
łeczeństwa? No cóż, 

zdajemy sobie sprawę, że nasze plany są
ambitne i wymagają zaangażowania spo-
łeczności lokalnych i samorządów, których
poczynania są szczególnie ważne. Ideę Ro-
ku Rzeki Wisły wsparł Sejm, ale prawdziwe
efekty będą wtedy, gdy nastąpi społeczny
odzew. Na naszej stronie internetowej ROK
RZEKI WISLY.PL budujemy kalendarz wy-
darzeń. Apelujemy zatem o podejmowanie
inicjatyw i przekazywanie nam informacji. 

R o z m a w i a ł  
M A C I E J  P E T R U C Z E N K O

Uchwała Sejmu RP z 22 czerwca

W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej oddaje hołd pokoleniom rodaków,
którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsa-
mość i potęgę Państwa Polskiego.

W wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska
odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wi-
sły. Rok 1467 stał się tym samym, pierwszym rokiem
wolnej żeglugi wiślanej, rozpoczynającym najwspanial-
sze lata historii Polski. Spław Wisłą i rzekami jej dorzecza
umożliwił rozkwit gospodarczy w okresie “Złotego Wie-
ku”, czyniąc z Polski europejską potęgę polityczną, mili-
tarną i ekonomiczną.

Wisła - Królowa Polskich Rzek, będąca symbolem pol-
skości i patriotyzmu - to nasze naturalne oraz historycz-
no-kulturowe dziedzictwo. Ta wyjątkowa rzeka, przez stu-
lecia tak różnorodnie kształtowana przez naturę i ludzi,
wymaga obecnie zrównoważonego rozwoju. Jest dla nas
wyzwaniem cywilizacyjnym - potrzebuje przemyślanej
strategii oraz odważnych, dalekowzrocznych działań.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie
Wisły w życiu naszego Narodu i Państwa, ogłasza rok
2017 Rokiem Rzeki Wisły.

Ruszył prom Wawer - Wilanów
Na okres wakacyjny uruchomiono przeprawę pro-

mem przez Wisłę z Wawra do Wilanowa (prom odbija
przy ul. Romantycznej, a dobija w Wilanowie na wyso-
kości ulicy Zaściankowej). Prom zabiera 12 osób i ewen-
tualnie rowery, nazywa się Święta Barbara, a jego kapi-
tanem jest Andrzej Stański z fundacji Szerokie Wody.

– Prom pływa w zasadzie w soboty i niedziele od 11.00
do 18.00. Oferujemy też godzinne wycieczki do Portu
Czerniakowskiego, które mają wielu zwolenników – mó-
wi Andrzej Stański. – W Wilanowie pięknie wyporzą-
dzono ostrogę na wysokości ul. Zaściankowej i wygląda
to niczym molo, a ostroga oddziela akurat rodzinną pla-
żę nudystów od plaży „tekstylnych”. Nasze rejsy uzależ-
niamy głównie od pogody i zamierzamy oferować trwa-
jącą kilka minut przeprawę również w inne dni tygo-
dnia. Najprawdopodobniej będziemy pływać w najbliż-
szy piątek 8 lipca – zapowiada Andrzej Stański, na które-
go promie najwięcej melduje się rowerzystów. Przepra-
wić się można gratis, chociaż napiwki mile widziane. 

Warto zauważyć, że jedną z najświeższych atrakcji,
jakie można obecnie dostrzec z warszawskich brzegów
Wisły, jest jedyny bocznokołowiec na rzece, pozostający
w rękach Zbigniew Selerowicza.  

Przez Gassy tratwą do Gdańska
Jeszcze w maju dobijali do przystani w Gassach koło

Konstancina, by po przebyciu trasy 724 kilometrów szla-
kiem wiślanym dopłynąć z Ulanowa do Gdańska. Ulanów
(okolice Stalowej Woli) to dawna flisacka stolica Polski,
nazywana kiedyś Małym Gdańskiem, więc warto to by-
ło przypomnieć. Dzisiejsi flisacy zachowali starą tradycję
w postaci strojów i wyposażenia drewnianej tratwy, na
której gotowali posiłki przy ognisku. 
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TO NIE JEST ZAWRACANIE WISŁY KIJEM!
Na mocy podjętej 22 czerwca uchwały Sejmu RP rok 2017
będzie Rokiem Rzeki Wisły, co ma przypomnieć o 550-leciu
wolnej żeglugi wiślanej, która zaczęła się w 1467 – po za-
warciu w 1466 drugiego Pokoju Toruńskiego, kończącego
13-letnią wojnę Polaków z Zakonem Krzyżackim.

Krzyżacy, czyli – jak brzmiała oficjalna nazwa – Zakon Szpita-
la Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie
składał się w dużej części ze szlachetnie urodzonych bandytów.
Gwoli przypomnienia: Krzyżaków sprowadził do Polski w misji
chrystianizacyjnej książę mazowiecki Konrad, dając im w dzier-
żawę ziemię chełmińską i michałowską. Zakon zagarnął z czasem
dawne ziemie Prusów i Pomorze Gdańskie i zaczął zagrażać su-
werenności Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, za co w roku 1410 dostał od obu nacji wciry pod Grunwal-
dem. Na mocy drugiego Pokoju Toruńskiego wielki mistrz krzy-
żacki oddał ziemię chełmińską i michałowską, Pomorze Gdańskie

i część Warmii z Malborkiem, przenosząc się do Królewca (dzisiaj
Kaliningradu). 

Ten ważny fakt historyczny sprawił, że po wypędzeniu zaborczych
Krzyżaków mogła się rozwinąć wolna żegluga nurtem Wisły, zwanej dziś
nie bez powodu Królową Rzek Polskich. 

Przez setki lat spławiano Wisłą zboże, niezwykle cenione polskie
drewno i sól. W XX wieku rozwinęła się rzeczna żegluga turystyczna i
rejsy do Gdańska były nawet formą wczasów w obrębie FWP.  W ostat-
nim półwieczu zagospodarowanie Wisły straszliwie zaniedbano. Rejsy
dużymi statkami stały się niemożliwe. Na domiar złego susze gwałtow-
nie obniżyły poziom wody, czego jedynym pozytywnym skutkiem jest
dzisiejsze odkrywanie ukrytych na dnie wiślanych skarbów. Czas więc
najwyższy na ratowanie rzeki, która była przez długi czas ostoją gospo-
darczą i chlubą kraju. Mówią o tym w wywiadzie dla „Passy” dwaj spo-
łecznicy, sercem i duszą oddani Wiśle – Robert Jankowski i Andrzej
Szczygielski. 

Czas wyrwać królową polskich rzek z zapomnienia
Rozmawiamy z Robertem Jankowskim i Andrzejem Szczygielskim z fundacji Rok Rzeki Wisły
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Programy i Inicjatywy Wiślane 
WW 22001166

– Inauguracja: październik, 550-lecie podpisania II Pokoju
Toruńskiego
– Run Wisła (edycja pilotażowa)

WW 22001177
– Światowy Dzień Wody (22.3)
– Wielki Flis Wiślany
– Obywatel Rzeki Wisły – Otwarcie Sezonu Żeglarskiego
– XII Flis Królewski na Wiśle
– Festiwal Wisły „Włocławek – Toruń”
– Godzina „W” w Warszawie
– Wianki
– Rejs św. Wojciecha
– Pilegrzymka św. Zygmunta
– Poczta Polska dla Wisły
– Rejsy Niepodległości
– Płynący Teatr
– TV Wisła
– Zielone Świątki na Urzeczu
– Regaty Soleckie Kłudzie
– Publikacje Wiślane
– Run Wisła (1100 km wzdłuż rzeki)
– Bike Wisła
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O podziale administracyjnym przedwojennej Warszawy

Utarczki polityczne zawsze były

P r o f .  d r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i

Na terenach odebranych Rosji w
1915 r. utworzone zostały dwa
generalne gubernatorstwa. Au-
stro-węgierskie z siedzibą w Lu-
blinie  i niemieckie z siedzibą w
Warszawie. Niemcy wkroczyli
do Warszawy 5 sierpnia 1915 r.
Tego samego dnia wojskowy ko-
mendant miasta von Scheffer-
-Boyalel mianował księcia Zdzi-
sława Lubomirskiego prezyden-
tem Warszawy.  

6 sierpnia 1915 r.  działający  w
Warszawie Komitet Obywatel-
ski powołał Zarząd Miejski zło-

żony z 11 osób, w tym prezydenta Z. Lu-
bomirskiego i jego zastępcy Piotra Drze-
wieckiego, a także pięciu członków Ko-
mitetu Obywatelskiego. 21 września
1915 r. Zarząd Miasta podjął uchwałę o
przywróceniu (w tytulaturze) stołecz-
ności Warszawie oraz o wewnętrznej
organizacji Zarządu, uznając za obo-
wiązujące zasady ustanowione jeszcze
w 1815 oraz w 1861 r.  Na mocy rozpo-
rządzenia Jenerał-Gubernatora War-
szawskiego z 8 kwietnia 1916 r., obszar
Warszawy został powiększony z 3244
do 11 483 ha, tj. o  251%. Akt ten histo-
rycy często nazywają „wielką inkorpo-
racją”. Obszar Warszawy z 1916 r.  po-
większony w 1930 r. oraz w 1938 r. – w
1939 r. mierzył 13 472 ha (bez Wisły) i
w takiej wielkości przetrwał do 1951 r.

W maju 1916 władze nie-
mieckie ogłosiły w „Dzien-
niku Rozporządzeń dla Je-

nerał-Gubernatorstwa Warszawskie-
go” Ordynację Miejską dla stołecznego
miasta Warszawy. W dokumencie tym
określono, iż Warszawa jest miastem
oraz samodzielnym powiatem miej-
skim (§ 6). Określono także ustrój mia-
sta i organizację jego władz, a także
prawa   i obowiązki samorządu.  We-
dług tych przepisów „Magistrat skła-
da się z prezydenta miasta, dwóch bur-
mistrzów jako zastępców, oraz 12 raj-
ców, piastujących urząd honorowy. W
„Ordynacji” przewidziano także kary
dla osób, które uchylają się od objęcia
funkcji miejskich, najprawdopodobniej
chodziło głównie o owych 12 rajców

sprawujących swój urząd honorowo.
W § 31 ust. 1 napisano: „kto się bez
powodu wzbrania przyjąć nominację
lub wybór na urząd miejski albo man-
dat wymieniony w ordynacji miejskiej
oraz wypełniać obowiązki, wynikające
z tej nominacji lub wyboru” – podlega
– „o ile prawo wojenne i przepisy ko-
deksu karnego nie wyznaczają surow-
szej kary,  grzywnie do 100 000 marek
lub więzieniu do 6 miesięcy …”.

Dnia 14 lipca 1916 r. odbyły się
wolne i powszechne wybory
do pierwszej Rady Miejskiej,

powołanej 24 lipca na trzyletnią kaden-
cję (1916-1919). Inauguracyjne posie-
dzenie miało miejsce 24 lipca 1916 r.
pod przewodnictwem rektora Uniwer-
sytetu Warszawskiego  Józefa Brudziń-
skiego.  23 lutego 1919 r. wybrana zo-
stała druga Rada Miejska, kierowana
przez J. Balińskiego (działała do 1927
r.). Ustawą z 30 marca 1922 r.  kaden-
cja rad została przedłużona na czas nie-
określony.  Rozporządzeniem Prezy-
denta RP z 9 kwietnia 1927 r. Rada
Miejska Warszawy została rozwiązana.
Wybory do trzeciej Rady Miejskiej War-
szawy odbyły się 22 maja 1927 r. Na
czele Rady stanął R. Jaworowski. Decy-
zją ministra spraw wewnętrznych ka-
dencja tej rady została przedłużona na
kolejną kadencję.

Wzwiązku z trudnościami w
administrowaniu Warsza-
wą, które szczególnie ostro

wystąpiły w 1934 r., ukazało się rozpo-
rządzenie Prezydenta Rzeczypospoli-
tej z 24 września 1934 r. o tymczaso-
wych organach ustrojowych gminy
m.st. Warszawy (Dz.U. 1934, nr 86,
poz. 778). W ślad za rozporządzeniem
ukazała się ustawa z 16 sierpnia 1938 r.
o samorządzie gminy m. st. Warszawy
(Dz.U. 1938 nr 63, poz. 479). Na mocy
tej ustawy stolica stanowiła jednostkę
samorządu gminnego, powiatowego i
wojewódzkiego.

Początkowo prezydentem był
Piotr Drzewiecki, a następnie
Stanisław Nowodworski (do 7

grudnia 1922 r.), którego zastąpił Wła-
dysław Jabłoński (do 22 czerwca 1927
r.). Od 4 lipca 1927 r. prezydentem War-
szawy był Zygmunt Słomiński.  Ze
względu na to, iż budżet Warszawy do
1924 r. opierał się na dotacjach rządo-
wych, dla miasta ustanowiony został
komisarz rządowy, co szybko dopro-
wadziło do dualizmu władzy i ograni-
czenia samodzielności samorządu sto-
licy. Samodzielności nie sprzyjał także
rozbudowany system nadzoru nad sa-
morządem. Sprawowały go organy ad-
ministracji ogólnej: minister spraw we-
wnętrznych, wojewodowie i starosto-
wie. Dysponowały one szerokim zesta-
wem środków nadzorczych, wśród któ-
rych zatwierdzanie wyboru prezyden-

tów (burmistrzów, wójtów i sołtysów),
należało do podstawowych.

Narastające konflikty pomię-
dzy samorządem Warszawy,
a rządem RP, ale także w

związku z konfliktami politycznymi we-
wnątrz Rady -  zarządzeniem Rady Mi-
nistrów z 2 marca 1934 r. rozwiązane
zostały władze miejskie, w tym, trze-
cia Rada Miejska.  i wprowadzone zo-
stały rządy komisaryczne. Rozporzą-
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z
24 września 1934 r. unormowano ustrój
stolicy. Ustanowiono Tymczasowy Za-
rząd Miejski złożony z prezydenta i 5
wiceprezydentów. Prezydenta powoły-
wał i odwoływał Rada Ministrów na
wniosek ministra spraw wewnętrznych;
wiceprezydentów – minister spraw we-
wnętrznych. Ustanowiono Tymczaso-
wą Radę Miejską, której przewodniczył
prezydent. Rada składała się z 36 człon-
ków, których powoływał minister spraw
wewnętrznych. Członkowie Rady nie
otrzymywali jakiegokolwiek wynagro-
dzenia. Funkcję organu stanowiącego
gminy sprawował Tymczasowy Zarząd
Miejski kolegialnie.Pierwszym komisa-
rycznym prezydentem Warszawy zo-
stał Marian Zyndram-Kościałkowski (od
3 marca do 1 lipca 1934 r.), po którym
prezydenturę objął Stefan Starzyński
(od 2 sierpnia 1934 do  27 październi-
ka 1939 r.). Po odejściu z ratusza Marian
Zyndram-Kościałkowski został  mini-
strem spraw wewnętrznych, de facto
sprawującym nadzór nad władzami
Warszawy.

Dnia 29 września 1938 r. we-
szła w życie ustawa z 16 sierp-
nia 1938 r. o samorządzie

gminnym Warszawy, stabilizująca i nor-
mująca władzę w stolicy, ale jednocze-
śnie nakładała na prezydenta obowią-
zek wykonywania poleceń rządowych.
Samorząd poddany został nadzorowi
władz państwowych. W art. 62 ust. 3
napisano: „ Minister Spraw Wewnętrz-
nych oraz w porozumieniu z nim inni
ministrowie mogą delegować swego
przedstawiciela na posiedzenie orga-
nów miasta, tudzież wyłonionych przez
nie komisji, z wyjątkiem komisji dys-
cyplinarnych. Osoby delegowane mają
prawo żądać wyjaśnień  co do gospo-
darki miasta oraz działalności poszcze-
gólnych jego organów”. 

R ada Miejska była organem sta-
nowiącym i kontrolnym mia-
sta. Kadencja Rady trwała 5

lat i biegła od chwili ukonstytuowania
się tego organu. Członkami rady mogli
być członkowie Zarządu Miejskiego.
Radni pełnili swoje funkcje honorowo.
Zarząd Miejski był organem zarządza-
jącym i wykonawczym miasta (art. 39).
W skład Zarządu wchodził prezydent, 5
wiceprezydentów oraz 9 członków, na-
zwanych w ustawie ławnikami.  Ławni-

ków wybierała Rada Miejska. Wyboru
prezydenta i wiceprezydentów doko-
nują również radni miejscy. Wybór pre-
zydenta wymagał zatwierdzenia przez
Prezesa Rady Ministrów, a wiceprezy-
dentów – przez ministra spraw we-
wnętrznych. Jeżeli – zgodnie z ustawą
– w ciągu roku radni nie dokonają wy-
boru prezydenta i co najmniej 3 wice-
prezydentów – Radę Miejską należało
rozwiązać.

N a mocy tej ustawy powoła-
ne zostały rady dzielnicowe
(art. 31-38). Bardzo dziwny

był sposób ich kompletacji. Do rad
dzielnicowych wchodzili bowiem rad-
ni miejscy oraz ich zastępcy, wybrani w
okręgach wyborczych   w danej dziel-
nicy (art. 32 ust. 2). „W skład Rady
Dzielnicowej Magistrat powoła nadto
radnych dzielnicowych spośród miesz-
kańców dzielnicy w ilości nie większej
niż 1/3 liczby członków Rady  Dzielni-
cowej, wchodzących do niej na pod-
stawie ust. 2 „(art. 32 ust. 3). Podział
na dzielnice w rzeczywistości zreali-
zowano dopiero po II wojnie świato-

wej. Ostatnia Rada Miejska wybrana
została 18 grudnia 1938 r. i działała
do 4 września 1939 r. W okresie mię-
dzywojennym (wg  stanu na 1938 r.)
Warszawa dzieliła się na  cztery staro-
stwa i 26 okręgów, nazywanych po-
tocznie komisariatami, albowiem po-
krywały się terytorialnie z obszarami
poszczególnych komisariatów Policji
Państwowej. Przynależność do po-
szczególnych komisariatów była uwi-
doczniona na przedwojennych tablicz-
kach numerowych poszczególnych do-
mów, które – niestety – zdjęto z bu-
dynków w latach 90. XX w. Należy za-
uważyć, iż nazwy niektórych obecnych
dzielnic widnieją w spisie (patrz tab.)
przedwojennych okręgów.

Badając nawet skróconą historię
samorządu terytorialnego sto-
licy w okresie międzywojen-

nym wyraźnie widać, iż walki politycz-
ne i dążenie rządu do obsadzania stano-
wisk we władzach Warszawy, to nic no-
wego. To, niestety,  niezbyt chwalebna
tradycja, która raczej nieprędko odej-
dzie w zapomnienie!!!

„„WWaarrsszzaawwaa ww lliicczzbbaacchh 11993388””,, wwyyddaawwnniiccttwwaa WWyyddzziiaałłuu SSttaattyyssttyycczznneeggoo ZZaarrzząądduu
MMiieejjsskkiieeggoo ww mm..sstt.. WWaarrsszzaawwiiee

PPooddzziiaałł aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyy WWaarrsszzaawwyy wwgg ssttaannuu nnaa 11993388 rr..

AAll.. JJeerroozzoolliimmsskkiiee pprrzzyy MMaarrsszzaałłkkoowwsskkiieejj - 11993344



1 1

Muzeum Króla Jana III w Wila-
nowie rozszerza swoją ofensywę
na rzecz ochrony cennych war-
tości kulturowo-historycznych i
przyrodniczych. Świadczy o tym
m. in. - zorganizowana 21
czerwca w Pałacu Wilanow-
skim- konferencja pt. “Muzea
na straży wartości przestrzeni
publicznej”, w której uczestni-
czyli także przedstawiciele Sto-
warzyszenia Genius Loci i Fo-
rum Muzeów-Domów Historycz-
nych.

Stowarzyszenie Genius Loci powsta-
ło - jak wynika z materiałów konferen-
cji - 5 XII 2008 r. w Muzeum Pałacu w
Wilanowie. Wśród jego założycieli zna-
leźli się przedstawiciele fundacji, sto-
warzyszeń oraz krajowych i zagranicz-
nych instytucji publicznych, Senatu,
Parlamentu Europejskiego. Celem Sto-
warzyszenia jest odnajdywanie “ducha
miejsca” /łac. genius loci/ i czynienie
zeń motoru w kształtowaniu rozwoju
lokalnego skupionego wokół wartości
kultury i przyrody. Ma ono charakter
platformy umożliwiającej skuteczną
opiekę nad miejscami i obiektami o
szczególnej wartości w skarbnicy dzie-
dzictwa narodowego, a także opinio-
twórczej i eksperckiej.

Zorganizowało dla tych potrzeb cykl
seminariów, podczas których zapo-
czątkowana została współpraca insty-
tucji kulturalnych z Polski i Litwy. Wy-
daje także czasopismo “Arché”. W kon-
ferencji zorganizowanej 21 VI w Pała-
cu Wilanowskim uczestniczył prezes
Stowarzyszenia Genius Loci, Andrzej
Madej.

Forum Muzeów-Domów Historycz-
nych powstało w 2014 r. z inicjatywy
Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, w
toku spotkań w Muzeum Zamku w Łań-
cucie i w Muzeum Narodowym Rolnic-
twa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie. Aktualnie zrzesza kilka-
naście instytucji kultury. Jako zadania,
postawiło ono sobie: działalność na
rzecz zachowania i rozwoju tradycyj-
nych wartości lokalnych i regionalnych,
tworzenie programów edukacyjnych w
zakresie historii, z uwzględnieniem ro-
li muzeów /które w środowiskach lokal-
nych pełnią funkcje kulturalne/.

Na konferencji zorganizowanej 21
czerwca w Pałacu Wilanowskim, z in-
formacją pt. “Gospodarka przestrzenna
a tożsamość i wartości krajobrazu kul-
turowego”, wystąpił dyrektor Muzeum
Zamkowego w Pszczynie Maciej Klaus.
Zwrócił on - w oparciu o doświadczenia
z własnego terenu - uwagę na potrzebę
formowania świadomości i obowiązku
ochrony wartości kulturowych i przy-
rodniczych nie tylko wśród społeczno-

ści lokalnych, ale i wśród osób pełnią-
cych funkcje urzędowe. Czynić to nale-
ży - zaznaczył - celem nie dopuszczenia
do gwałtu zwłaszcza w przestrzeni war-
tości historycznych.

Zasadnicze problemy konferencji zre-
ferował dyrektor Muzeum Króla Jana III
w Wilanowie Paweł Jaskanis w wystą-
pieniu pt. “Presja urbanizacyjna a pro-
blematyka ochrony założenia pałaco-
wo-ogrodowego w Wilanowie i otocze-

niu Rezerwatu Przyrody Morysin”. Pod-
kreślił on ponownie /bo czynił to już
wielekroć w innych wystąpieniach/, że
sąsiedztwo Pałacu Króla Jana III i ota-
czającego go parku podlegają dyna-
micznej urbanizacji, wielce szkodliwej
temu bezcennemu pomnikowi naszej
tożsamości historycznej. Jego willa wiej-
ska - zaznaczył - stała się już pałacem
miejskim, bez kompensacji ze strony
Warszawy na rzecz dalszego przetrwa-

nia w stanie niepogorszonym, jako za-
bytek kultury i przyrody, oraz bez po-
prawy warunków ich dostępności w
środowisku miejskim. Tereny w bezpo-
średnim sąsiedztwie Muzeum od lat
70. XX wieku poddawane są postępują-
cym przekształceniom i degradacji śro-
dowiskowej. Dynamika tych transfor-
macji jest szczególnie widoczna dziś,
gdy zaledwie 500 metrów od unikal-
nej bryły XVII-wiecznej rezydencji kró-

lewskiej czy Rezerwatu Przyrody Mory-
sin została zlokalizowana wielopasmo-
wa droga z dużym natężeniem ruchu,
nieopodal wyłania się stale powiększa-
jące swoje rozmiary osiedle mieszka-
niowe Miasteczko Wilanów, a w planie
miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego przewiduję się budowę ga-
lerii handlowej, która zmieni tradycją
uświęconą czytelność dotychczasowej
dominanty, jaką jest pałac. W niespeł-

na dekadę populacja w sąsiedztwie Mu-
zeum wzrosła z 13,5 tys. do 35 tys.
mieszkańców i będzie nadal rosła. No-
we sąsiedztwo niesie wiele korzyści dla
Muzeum, ale i wyzwań. Na przykład,
brak projektów miejskich, które skom-
pensują straty środowiskowe i poprawią
dostępność terenów Muzeum.

“O mądrze zaplanowanej przestrze-
ni publicznej, chroniącej obszary o wy-
jątkowych walorach krajobrazowych i

szczególnej wartości artystycznej i  hi-
storycznej marzy nie tylko Wilanów -
zaznaczył dyrektor Jaskanis. Brak spój-
nej gospodarki przestrzennej oraz ra-
bunkowa eksploatacja dziedzictwa kul-
turowego i przyrodniczego to, niestety,
wspólna bolączka wielu muzeów w ca-
łej Polsce /.../. Muzeum /w Wilano-
wie - uzup.SA/ w swoich działaniach
kieruje się myśleniem o dobru wspól-
nym; dlatego też aktywnie poszukuje
partnerstw, które będą wsparciem dla
Muzeum w budowaniu strategii. Kre-
owanie dobra wspólnego, wraz z
przedstawicielami społeczeństwa oby-
watelskiego, jest obowiązkiem insty-
tucji kultury...”

Racja. Ale - jak dowodzą wypowiedzi
nie tylko na tej konferencji, lecz także re-
alia wewnątrz i wokół licznych warto-
ści publicznych w kraju - owym “insty-
tucjom kultury” niezbędne są odpo-
wiednie bodźce do podjęcia działań na
rzecz realizacji ich obowiązków w za-
kresie ochrony i upowszechniania wie-
dzy o tak cennych wartościach dzie-
dzictwa narodowego, jak te, o których
tu mowa. Czy więc dzieła tego nie mo-
gły podjąć in gremio - wymienione tu -
Stowarzyszenie Genius Loci i Forum
Muzeów-Domów Historycznych? Tak,
in gremio. Bo - czego dowodzi prakty-
ka - indywidualne uczestnictwo ich
przedstawicieli w kolejnych spotkaniach
- może i powinno stać się zaczynem na
rzecz efektywnych działań powodują-
cych pożądane dla ochrony wartości
przestrzeni publicznej skutki ze strony
administracji samorządowej i państwo-
wej. Niezbędne więc są:

- zorganizowane formy merytorycz-
nego i właściwie adresowanego dopin-
gu wobec władz odpowiedzialnych
urzędowo za wartości przestrzeni pu-
blicznej, zwłaszcza te, które stanowią
istotne składniki naszego dziedzictwa
narodowego;

- włączenie tych przedsięwzięć kon-
cepcyjnie i praktycznie w - stającą się co-
raz bardziej dominantą naszych cza-
sów - działalność na rzecz rozwoju
zrównoważonego, ukierunkowanego
na zapewnienie optymalnych warun-
ków dla zdrowia i życia ludzi, przyrody
i kultury. 

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

Reprezentacja mieszkańców
osiedla Stokłosy pojawiła się na
posiedzeniu Komisji Ładu Prze-
strzennego dnia 29.04.2016 r.,
której jednym z punktów obrad
było omówienie wniosku Biu-
ra Gospodarki Nieruchomościa-
mi dotyczącego regulacji grun-
tów na rzecz SBM „Stokłosy”.

Na komisji obecny był rów-
nież Burmistrz Ursynowa Ro-
bert Kempa. Obrady były dość
burzliwe, gdy zaczęto omawiać
wniosek BGN dotyczący Osie-
dla Stokłosy. Sprawa znacznie
się skomplikowała, ponieważ
wniosek BGN obejmuje 5 ob-
szarów na terenie osiedla Sto-
kłosy. Zapanowała dezorienta-
cja wśród radnych, którzy gło-
śno zaczęli się zastanawiać, czy
opiniują wniosek BGN czy też
głosują nad jego wykonalno-
ścią. Szokujące jest, że Radni
zasiadający w komisji nie byli o
tym jasno poinformowani, że
poprzez podniesienie ręki osta-
tecznie decydują o losach blisko
1400 rodzin.  Radni sami do-
szli do wniosku, że należy roz-
bić wniosek na 5 oddzielnych
spraw, poprosili o przygotowa-
nie wszystkich niezbędnych do-
kumentów oraz wydanych do-
kumentów WZ. Tak, aby mieć
rzetelne informacje na ten te-
mat.

Jednym z punktów dyskusji
było omówienie losów działki
obecnie obejmującej 2 place za-
baw i siłownię plenerową przy
ulicy Stokłosy. Prezes Spółdziel-
ni Krzysztof Berliński wniosko-

wał o przekazanie placu w użyt-
kowanie wieczyste dla Spółdziel-
ni, a tym samym dla mieszkań-
ców. Mieszkańcy jednogłośnie
poparli wniosek spółdzielni. 

„Chcemy aby place zabaw zo-
stały, są one dla nas i dla naszych
dzieci niezbędne do życia. Są to
jedyne place zabaw dla całej na-
szej enklawy Wokalna, Stokłosy

i Zamiany”- mieszkańcy głośno
protestowali 

W decyzjach zabudowy Pla-
cu Wielkiej Przygody z dnia
29.10.2015r nr 161/URN/15 i

160/URN/15 jasno jest napi-
sane o drodze dojazdowej do
inwestycji developerskiej od ul.
Beli Bartoka, wzdłuż terenów
oświatowych przy ul. Wokal-

nej 1. Ten teren jest jedynym
placem zabaw i  terenem zielo-
nym w naszej enklawie, gdzie
mieszka 1389 rodzin. Złożyli-
śmy petycję do Komisji Ładu
Przestrzennego z podpisami
ponad 500 mieszkańców o
przekazanie terenu Spółdziel-
ni, a tym samy mieszkańcom.
Są to tereny niezbędne do
mieszkania. Zlokalizowane są
tam 2 place zabaw i siłownia
plenerowa oraz 2 wiaty śmiet-
nikowe. 

Mieszkańcy pytają Burmi-
strza – „Jak to możliwe, że
miasto wskazuje drogę dojaz-
dową w najdłuższej opcji,
przez środek całego osiedla,
przy przedszkolu i szkole?  Jak
to możliwe, że dobro miesz-
kańców oraz bezpieczeństwo
dzieci spychane jest przez
chęć realizacji nowych inwe-
stycji?”

„Nam mieszkańcom zale-
ży, aby teren placów zabaw
został przekazany spółdzielni
oraz żeby nic na tym terenie
się nie zmieniało. Nie chcemy
zmian, nie chcemy setek sa-
mochodów, które będą prze-
jeżdżały przez sam środek
osiedla. Burmistrz powinien
nas wspierać, bo przecież to
on reprezentuje nasz głos”-
mówią zbulwersowani miesz-
kańcy.

Sprawa została odroczona do
następnego posiedzenia Komi-
sji Ładu Przestrzennego.

K a t a r z y n a  B ł a s z k i e w i c z
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Mało zabawnie z placem zabaw

Muzea na straży wartości przestrzeni publicznej

Nie dać się stłamsić deweloperom

FOTO PIOTR PAJEWSKI 
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Doczekaliśmy czasów, że coraz mniej rzeczy jest nas w stanie zadziwić, a
nawet gdyby, to za chwilę pojawia się coś, co zadziwia nas jeszcze bar-
dziej. Czy zatem dziwienie się czemukolwiek ma jeszcze sens? To, co cał-

kiem niedawno wydawało się niewiarygodne, dziś staje się zwyczajne i oczywi-
ste. Coś, co, wczoraj nas zaskakiwało, zostaje wyparte przez rzeczy i zjawiska co-
raz bardziej bardziej niezwykłe i wcześniej trudne do wyobrażenia. Kto zna bajkę o Tomciu Palu-
chum, ten  pamięta, że jej mały bohater siadał na końskiej głowie i mówił czterokopytnemu zwie-
rzęciu wprost do ucha, co ma robić. Ten sposób komunikowania się nikogo z czytelników nie dzi-
wił, bo w bajce wszystko jest możliwe. Jesteśmy skłonni uwierzyć w rzeczy, które w rzeczywistości
się nie zdarzają, a jeśli tak, określane są mianem cudu lub zjawisk nadprzyrodzonych, rodem z scien-
ce fiction. Przypisujemy im również pochodzenie pozaziemskie, co dowodzi małej wiary w człowie-
ka i jego możliwości wynalazcze.

Żeby jednak nie brnąć za daleko w sferę rzeczy nie z tej Ziemi, skupmy się na tym, co ziemskie
i co jest dziełem ludzkiego umysłu. Na naszych oczach dokonuje się prawdziwa rewolucja tech-
nologiczna. Jej efektem są wynalazki, które pozwolą w krótkim czasie na przyłączenie człowie-
ka do sztucznej inteligencji, bądź odwrotnie - sztuczna inteligencja zostanie zaimplantowana czło-
wiekowi.

Nasuwa się pytanie - czemu ma to wszystko służyć i czy owe wynalazki w ostatecznym rachun-
ku będą nam rzeczywiście służyć? Oto dowiadujemy się, że w niedalekiej przyszłości, w ciągu kil-
ku lub kilkunastu lat będziemy korzystać z urządzenia (modułu sztucznej inteligencji) umieszczo-
nego w naszym uchu, który w znacznym stopniu umożliwi nam porozumiewanie się z drugim czło-

wiekiem we wszystkich, a w każdym
razie różnych językach.

O tempora! O mores!
Czy to oznacza, że nasze relacje

społeczne, np. rozmowa chłopaka
dziewczyną (podczas pierwszej rand-
ki), będzie kontrolowana przez

sztuczną inteligencję zaprogramowaną wcześniej przez jakiegoś cenzora? A co, jeśli będzie to
randka z cudzoziemcem lub cudzoziemką? Strach pomyśleć. W którą stronę będzie zmierzać roz-
mowa i który kraj pochodzenia rozmówców weźmie górę? A gdzie miejsce na spontaniczność? Czy
twórcy owych urządzeń zostawią nam jakieś pole do improwizacji? Czy miłość od pierwszego wej-
rzenia stanie się uczuciem od pierwszego komunikatu z chipa umieszczonego w uchu? Czy do la-
musa odejdą do niczego nieprzydatne podręczniki do nauki języków obcych i inne pomoce audio-
wizualne. Czy wyjazdy na kursy językowe staną się niepotrzebną stratą czasu i pieniędzy? Czy fir-
my, które je oferują, będą musiały poszukać czegoś nowego, co pozwoli im jakoś przetrwać.

Jak widać, pytań jest więcej niż odpowiedzi. Tak, czy inaczej jesteśmy świadkami czegoś, co
sprawi że człowiek za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat będzie żył w całkiem innym świecie, niż
ten, który znamy. Jak każda rewolucja, tak i ta dotycząca naszych umysłów dokona zapewne zmian
nie tylko w naszym otoczeniu, ale także w nas samych. W coraz większym stopniu nasza dotych-
czasowa wiedza zostaje zastąpiona na wiedzę dotyczącą tego, jak korzystać z najnowszych tech-
nologii i wynalazków.

Obok niewątpliwych korzyści, rewolucja ta niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw, jak choćby roz-
luźnienie bezpośrednich kontaktów między ludźmi, zastępując je komunikowaniem się przy pomo-
cy komputerów, czy smartfonów. Już dziś rośnie pokolenie młodych ludzi - head down, czyli poko-
lenie, które częściej przebywa w internecie, niż w świecie realnym.

Może świat urządzeń mobilnych i surfowanie po internecie jest dla nich ciekawsze niż tak zwa-
ny real?

Może ludzie starsi, którzy mają problem ze znalezieniem wspólnego języka z młodzieżą, znajdą
sprzymierzeńca w postaci tłumacza umieszczonego w uchu, który pozwoli im pokonać barierę po-
koleniową?

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Z tłumaczem w uchu

„To, co całkiem niedawno 
wydawało się niewiarygodne, 
dziś staje się zwyczajne 
i oczywiste”

Nie ma polityka z sejmowymi papierami, a chyba w ogóle takiego nie ma,
który miałby odwagę powiedzieć: 500+ to ściema. Beneficjenci tego pro-
gramu najwięcej za ten program zapłacą. Jego celem nie jest wyrówna-

nie dochodów, lecz zakneblowanie ust. Kiedy knebel spełni swój cel, a PiS za przy-
zwoleniem wyborców opanuje państwo, nie będzie więcej równości ani sprawie-
dliwości. Inflacją da się zniwelować doraźne korzyści obdarowanych. Zapłacą ograniczeniem finan-
sowania innych świadczeń i opłatami. Na przykład za energię. Jutrzejsze rozgoryczenie zastąpi dzi-
siejszą radość. Co nie znaczy, że chwilowo, i dla wielu rodzin, te 500+ to wybawienie z codzien-
nej udręki. Zwłaszcza tam, gdzie zarabia tylko jedna osoba, a dzieci gromadka. Socjotechnicznie
więc to majstersztyk. Jedni chwilowo korzystają, inni boją się powiedzieć co myślą. Na dodatek, kto-
kolwiek myśli inaczej niż władza to jakiś szemrany Polak, nie wiadomo jakie ma powiązania i in-
teresy. Na pewno nie patriota. Nie krzyczy „Polska nie-zwy-cię-żo-na”, ani nie wozi na zderzaku swe-
go auta kalkomanii ze znakiem Polski Walczącej. Krytykuje też zapewne Macierewicza za Cywil-
ną Obronę Terytorialną, tworzoną dla wzmożenia nastrojów patriotycznych i promocji katolickich
wartości.

Tak czy inaczej, pieniędzy funkcjonariuszy PiS na sfinansowanie tego programu nie wystarczy.
Trzeba szukać gdzie indziej.

Otwarte Fundusze Emerytalne, tak jak je zrobiono za rządów AWS/UW, w 1999 roku, od po-
czątku zakażone były wirusem chciejstwa, niesprawiedliwości i propagandy. Chodziło w rzeczy-
wistości o to, by Polacy zaczęli wreszcie oszczędzać. Nie ma stabilnego rozwoju, jeśli nie ma on
oparcia na inwestycjach finansowanych z wewnętrznych, krajowych oszczędności. Polacy, wyposz-
czeni, ale ambitni, rzucili się po 1989 w wir konsumpcji. Wszystko było możliwe. Właściciel osie-
dlowego marketu widział się w S-klasie. Był nadzwyczajny. W egipskich, tunezyjskich, marokań-
skich, hiszpańskich i greckich kurortach słychać było dwa języki: polski i niemiecki. Czasem prze-
mknął jakiś Brytol, czasem Holender lub Czech. Ale dla gospodarki rozwój oparty na „spekulacyj-
nym”, czyli czysto finansowym, „wędrującym przez świat” kapitale to i ryzyko wielkie, i niestabil-
ność. Zresztą giełda to, co najwyżej, wspomagające rozwój narzędzie. Prawdziwy rozwój powi-
nien być oparty na wewnętrznych oszczędnościach. OFE, jak ja ten program rozumiałem, nie eme-
ryta miały najpierw na celowniku, leżącego z drinkiem z palemką pod palemką na Kanarach (jak
w reklamie OFE z 1999 roku), lecz zbudowanie jakiegoś liczącego się w inwestycjach wolumenu
wewnętrznego pieniądza i uruchomienie przepływów. Szło przede wszystkim o to, by fundusze

emerytalne powstałe z dobrowolnych, indywi-
dualnych i systematycznych wpłat obywateli
inwestowały oszczędzane na przyszłe emerytu-
ry pieniądze.

To nie jest byle jaki pieniądz. To jest pie-
niądz charakterystyczny. Jego najseksowniej-
szą dla ministrów gospodarki i finansów cechą

jest długa perspektywa stabilnego i łatwego do policzenia inwestowania. Oszczędzasz kilkadzie-
siąt lat! Regularnie, wedle założeń co miesiąc, odprowadzasz przynajmniej taką samą kwotę, ja-
ką na początku zadeklarowałeś. Ale jeśli obrastasz piórkami, nabywasz nowe kompetencje,
awansujesz, to raczej zwiększasz to, co chcesz odłożyć. Dla instytucji finansowych takie pienią-
dze to prawdziwy skarb. Dla stabilizacji rozwoju gospodarczego też. Takimi pieniędzmi bezpiecz-
niej finansuje się wielkie przedsięwzięcia o długiej perspektywie zwrotu kapitału. Na przykład
w energetyce. Nie ma w tym nic zdrożnego. Tylko trzeba było to powiedzieć. Nie mamić ludzi
palemką na drinku pod palemką w Maroku. Zwłaszcza kiedy obłożyło się zbierane fundusze wy-
soką jak wieża Eiffla marżą dla firm zarządzających. Która skutecznie zjadała perspektywę obu
tych palm.

We współczesnym świecie stopa zwrotu na kapitale w kilkuletniej perspektywie na poziomie
6.5 - 8%, to jest przyzwoita stopa zwrotu. W banku tyle nie dostaniesz. Ani z obligacji. Tam, gdzie
zyskuje wartość dwucyfrową, jest bardzo dobrze. 15, 16% to już obarczone wielkim ryzykiem in-
cydenty. Zabawa dla wytrawnych i dobrze zabezpieczonych życiowo graczy. Projekt OFE ofero-
wał dla firm zarządzających prawie 8% jako ich wynagrodzenie. Czyli, dla przyszłego emeryta po-
zostawało to, co ponad te 8% firma zarządzająca jego pieniędzmi wypracowała. Emerytury to rzecz
poważna, ustawa ściśle regulowała możliwości inwestycji. Sprawa jest jasna: im bezpieczniej, tym
zysk mniejszy. Jasne? 

Jeśli nie potrafię otworzyć serca dla polskich liberałów, to przede wszystkim za to. Nie rzu-
cam oskarżeń, nie wiem kto i czy miał w tym osobisty interes. Wiem, że emeryt in spe nie miał
żadnego interesu. Ustawa go z ewentualnych korzyści wyłączała. Tego nie można było nie wie-
dzieć. To prosta arytmetyka połączona z elementarnym doświadczeniem rynku. Z tego powo-
du skok rządu PO/PSL na połówkę OFE, tę „obligacyjną”, nie był dla mnie ani szokiem, ani przy-
czyną niechęci. Choć zabrakło mi znów w tym wszystkim szczerości i prawdy. Szczególnie wy-
maganej z tej prostej przyczyny, że OFE to 1999 rok, ekipa tej samej w gruncie rzeczy prowe-
niencji, co ta, która je, w połowie, 3 lutego 2014 roku kasowała. Nie można było przyznać się
do błędu? 

No i najważniejsze: był to zabieg księgowy. W rzeczywistości jedynym beneficjentem „stare-
go OFE”, sprzed ustawy Rostowskiego, były organizacje zarządzające. Finansowane pospołu z
pieniędzy odpisywanych na składkę emerytalną i z obligacji. Państwo zadłużało się coraz bardziej
i jedynym widocznym tego celem było nabijanie kabzy firmom zarządzającym i całego szemra-
nego biznesu wokół nich.

Teraz, jak idzie o drugą połówkę, „akcyjną” to jest zupełnie co innego. To są realne pieniądze
w realnych spółkach lokowane przez firmy zarządzające niejako w imieniu przyszłych emerytów
jako udziały. Ich, choćby częściowe przejęcie, to zmniejszenie kapitału spółek finansowanych tym
kapitałem, weryfikacja in minus ich rynkowej wartości, pomniejszenie szans na dobrą emerytu-
rę składkowiczów. Nie ma też już mowy o długookresowym oszczędzaniu ani stabilizacji finan-
sowania gospodarki. Jest skok na kasę. Kasiarzem jest państwo. Zabawne, że w jego imieniu dzia-
ła facet, który miał mieć podobno zaufanie rynków finansowych.

a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

WARTO MYŚLEĆ Andrzej Celiński

Skok na kasę

„ 500+ to ściema. 
Beneficjenci tego 
programu najwięcej 
za ten program zapłacą”

Chcesz mieć urlop wesoły?
To oferta na lato:

Poznań, Radom lub Wołyń.
Dni Młodzieży, szczyt NATO.

W każdy dzień - inny święty!
A w pakiecie małżeńskim
Masz żołnierzy wyklętych

Oraz Apel smoleński.

MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
TTaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu

POLSKA SPECJALNOŚĆ! LATO 2016

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piórem Derkacza

Robert „Lewy” Lewandowski
nnaappaassttnniikk rreepprreezzeennttaaccjjii PPoollsskkii

Lech Wałęsa, wypowiadając hasło wzmacniania lewej nogi, nie przypuszczał, że znajdzie to
zastosowanie w piłce nożnej!. Dzisiejsza reprezentacja  piłki nożnej swoją siłę opiera na napast-
nikach, z których jeden to „Lewy” a drugi „lewonożny”. Jakby i tego było mało, to prawoskrzy-
dłowy Kuba Błaszczykowski w meczu z Ukrainą bramkę strzelił lewą nogą. Lewa strona polskiej
drużyny, to też grający lewą nogą „Grosik”. W polskiej polityce lewica praktycznie nie istnieje,
za to w narodowej drużynie piłkarskiej „lewonożni” są potężną siłą!. 

J e r z y  D e r k a c z
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Muzyka jazzowa jest jedną z tych rzeczy, z których Polska może być dumna. Nasi
czołowi muzycy od lat potwierdzają swą artystyczną formę, biorąc udział w koncer-
tach, nagraniach oraz innych wydarzeniach w kraju i na całym świecie. Na opinie o
polskim Jazzie składają się zarówno osiągnięcia i wysoka pozycja czołówki muzy-
ków i wokalistów, jak i zaplecze tworzone przez młode talenty szukające dopiero
swojego miejsca w jazzowym rankingu. 

Jak każdy talent, talent muzyczny również wymaga „oszlifowania”. Aby odnieść sukces na trudnym
rynku muzycznym potrzebna jest żmudna praca i doświadczenie, a to nabywane jest z czasem. Tyl-
ko poprzez pracę można dojść do czegoś w tej dziedzinie. Wiedą o tym starsi, bardziej doświadcze-
ni muzycy. Dlatego służą pomocą i doświadczenimem swoim młodszym kolegom. Właśnie temu warsz-
taty jazzowe, które już od lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród młodych adeptów Jazzu. 

Warsztaty Jazzowe w Puławach odbędą się po raz czterdziesty szósty (w dniach 7 – 17 lipca 2016
r.) w przyjaznym Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. 

Kadrę stanowią zarówno goście zagraniczni m.in.: nieoceniony Dante Luciani z Miami Univer-
sity, znakomita wokalistka Sibel Kose, jak też wybitni polscy jazzmani, Janusz Szrom (voc), Rafał
Sarnecki (gitar), Artur Dukiewicz (piano), Paweł Dobrowolski (drums), Piotr Schmidt (tp) i Adam
Wendt (sax).

W programie obok codziennych koncertów i najlepszych w Polsce jam sessions, zaplanowano spo-
tkanie z red. Pawłem Brodowskim z okazji 50-lecia pisma Jazz Forum. 

Warsztaty Jazzowe w Puławach to najstarsze przedsięwzięcie tego typu na skalę europejską. Od
lat jest wysoko oceniane przez IAJE (International Association for Jazz Education). Kadrę wykładow-
ców stanowią wybitni artyści i soliści, doświadczeni pedagodzy, głównie z Akademii Muzycznych oraz
uczelni zagranicznych (USA, Turcja) z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. 

W raporcie przygotowanym dla MKiDN „Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Pol-
sce” pod redakcją prof. A. Białkowskiego /2013/ Warsztaty Jazzowe w Puławach uznane zostały za
wzorcowe pod względem merytorycznym i organizacyjnym. 

Organizatorem jest Fundacja Jazz Jamboree, przy współpracy z Puławskim Ośrodkiem Kultury „Dom
Chemika”.

Program dydaktyczny obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. W godzinach wieczornych  od-
bywają się koncerty profesjonalnych zespołów, a wieczorne „jamsession” to wspólne muzykowanie
na estradzie kadry i uczestników.

Szczegółowe informacje o programie dydaktycznym i wykładowcach na stronie: 
www.jazz-jamboree.pl/warsztaty-jazzowe-pulawy/
Zapisy na specjalnym Formularzu Zgłoszeniowym opublikowanym na stronie www.domchemika.pl 
www.domchemika.pl> Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe 2015>
„Formularz Zgłoszeniowy”: http://domchemika.pl/formularz_jazz/index.php

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Ursynowska Galeria Działań SMB Imielin, znana w świecie z promocji sztuki współ-
czesnej, wyszła ze sztuką na zewnątrz swoich pomieszczeń, za sprawą dwu murali.
Z taką inicjatywą wyszedł szef tej galerii, znany artysta plastyk Fredo Ojda. To on
zaprosił do tego przedsięwzięcia wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie: Łukasza Majcherowicza i Sylwestra Piędziejewskiego. 

Zadanie nie było łatwe. Bo jak pokazać na zewnątrz to, co od dwudziestu ośmiu lat dzieje się we-
wnątrz Galerii Działań. 23 czerwca 2016 roku tłumnie zebrani mieszkańcy Ursynowa, mogli zobaczyć
skończone dzieła malarstwa ściennego. Na ścianie przylegającej do Galerii Działań, Łukasz Majche-
rowicz pokazał w części centralnej kwadrat,  który emanuje w dwu kierunkach.  Kwadrat jest figurą
doskonałą. Ustawiony w romb, zaczyna nabierać ekspresji. Przejście z koloru żółtego /kolor światła/
w graficzną czerń, czerwień i błękit nadało muralowi kolorytu i życia. Oglądający ma wrażenie, że
na jego oczach kolory zaczynają się zlewać i nakładać na siebie, powołując do życia coś nowego, no-
wą barwę. Podobny punkt widzenia przyjął po przeciwnej stronie Sylwester Piędziejewski. Jego mu-
ral składa się z pięciu wielkich obrazów. Każdy inny, a zarazem każdy ze sobą związany sposobem ma-
larskiego traktowania. Tutaj barw jest więcej. Jak podejdziemy bardzo blisko, to zobaczymy, że jed-
na płaszczyzna malarska tworzona jest wieloma subtelnymi kolorami. Istniejące drzwi i okno zosta-
ły wkomponowane w układ muralu i są dopełnieniem tego, co tak bardzo cieszy oko. 

Łukasz Majcherowicz i Sylwester Piędziejewski,  jak przystało na prawdziwych pedagogów, do re-
alizacji murali zaprosili studentów Wydziału Malarstwa z Pracowni Malarstwa Ściennego warszaw-
skiej ASP. Dzięki studentom: Joannie Morozowskiej, Agnieszce Cioch, Annie Kłys, Oldze Żuchowskiej,
prace nad muralami trwały tylko dwa tygodnie. 

Warto przyjść na ulicę Marco Polo 1, aby zobaczyć coś ciekawego, coś odmiennego od tego do cze-
go przyzwyczailiśmy się oglądając inne murale. Brawa należą się  Zarządowi Spółdzielni Mieszkanio-
wo Budowlanej IMIELIN za wsparcie finansowe tej tak bardzo trafnej inicjatywy.

Te k s t  i  f o t o  J e r z y  D e r k a c z

Ta edycja festiwalu performance INTE-
RAKCJE była odmienna od wszystkiego,
co zwykle w INTERAKCJACH pokazywa-
no, a raczej jak pokazywano. Był to więc
świetny materiał do analizy – jeżeli ana-
lityk znalazł w sobie determinację, by
poddać się rytmowi tegorocznych pre-
zentacji.

Słowo „rytm” nie jest tu przypadkowe. Po raz
pierwszy bowiem w historii festiwali przy Marco
Polo zaprezentowano coś, co można by nazwać
pokazem symultanicznym. Trójka zagranicznych
gości, artystów ze Szwajcarii (Gisela Hochuli),
USA (Travis McCoy Fuller) i Francji/Kanady (Mar-
tine Viale) rozpoczęła swe prezentacje jednocze-
śnie, w trzech różnych miejscach Galerii. Żeby
widz nie tracił nic z przekazu, żeby mógł podziwiać
kunszt performerski artystów, każda z prezenta-
cji zawierała w sobie coś w rodzaju replaya – wra-
cała do punktu wyjścia, by ruszyć od początku.
Trwało to łącznie 1,5 godziny. Straszne? Wcale nie!
Przeciwnie – pasjonujące! Rzadko bowiem perfor-
mance pozwala aż tak dokładnie prześledzić każ-
dy gest, przeprowadzić niemal jego artystyczną ar-
chitekturę, artystyczną morfologię.

I jeszcze jedno: te prowadzone w bardzo, bar-
dzo zwolnionym tempie działania pokazywały,
że artysta performer chwilami po prostu bardzo
ciężko pracuje. Najpełniej widać to było w per-
formance gościa z USA – w mozolnym jakby wy-
plątywaniu się z więzów, manipulowanie tymi
więzami, żeby można było posuwać się naprzód.
Pot na włosach i twarzy Travisa nie pozostawiały
wątpliwości – to był gigantyczny wysiłek panowa-
nia nad ciałem, nad zachowaniem równowagi,
wreszcie oczywiście nad samym artystycznym
działaniem. Równie skupione były artystki ze
Szwajcarii i Francji/Kanady – każdy gest był per-
fekcyjnie zaplanowany, każda kropla wody prze-
sączona tak, jak przesączona być miała, każda
zmiana pozycji ciała rozłożona niemal na poszcze-
gólne fazy.

Nieoczekiwanym elementem było zderzenie
niemal w tym samym miejscu – w przestrzeni
wokół Galerii Działań – mozolnego pełznięcia
artysty z USA oraz żywiołowej, chwilami rubasz-
nej, autotematycznej prezentacji artysty z Pol-

ski, Wojciecha Stefanika. Czy tak miało być? Nie
wiem. Czy komuś to przeszkadzało? Nie wydaje
się. Po prostu obserwowaliśmy dwie skrajnie od-
mienne postacie performance. Chwilami wyda-
wało się nawet, że oba pokazy jakoś wzajemnie
się wzbogacają, przez kontrast choćby, co w sztu-
ce nierzadkie.

Jak napisałem na początku, w samym tytule
tekstu, jeżeli ktoś miał wątpliwość, czy perfor-
mance to sztuka, a nie „pretensjonalne wygłupy”,
„bezsensowne działania obliczone na łatwy efekt”,
podczas tej edycji mógł przyjrzeć się i przynajm-
niej nieco zweryfikować obiegowe sądy ludzi, któ-
rzy nigdy się prezentacjom performerów uważniej
nie przyjrzeli. Owszem, bywa, że jakaś prezenta-
cja jest trudna w odbiorze. Ale tak samo jest prze-
cież z muzyką, z malarstwem, rzeźbą… Bo sztu-
ka zawsze zostawia pole dla indywidualnej wraż-
liwości. Inaczej byłaby polem działań propagan-
dowych, czysto programowych (co niekoniecz-
nie jest wadą!), wreszcie dydaktycznych. Klasycz-
nym przykładem może tu być sztuka socrealizmu,
nie pozostawiająca pola na interpretację, ale też
i nie budząca niemal żadnych emocji, a jedynie es-
tetyczny niesmak.

W o j c i e c h  P i o t r  K w i a t e k

Ursynowska Fundacja Arkona im. Jaro-
sława Zielińskiego od trzech lat aktyw-
nie wspiera twórczość młodych, debiutu-
jących poetów, funduje stypendia i przy-
znaje doroczną Nagrodę Literacką “Zło-
ta Róża”.

Tym razem, Kapituła Nagrody, obradująca w
czerwcu pod przewodnictwem pisarza Aleksandra
Nawrockiego i sekretarza Stanisława Grabow-
skiego, wyłoniła spośród kilkudziesięciu tomików
wierszy wydanych w ubiegłym roku w całej Pol-
sce, ośmiu finalistów. Są to: Oliwia Betcher (Szcze-
cin), Klaudia N.Jaissle (wyd. Ibis), Bartosz Kon-
strat (Tychy), Agata Linek (Stalowa Wola), Anna
Maria Musz (wyd. polsko-bułgarskie), Kacper Płu-
sa (Świdnica), Iwona Suwała i Mikołaj Wyrzy-
kowski.

Ostatecznie laureatem tegorocznej “Złotej
Róży” za tomik wierszy, a właściwie poema-
tów, “Wspomnienia chwili obecnej”, został Mi-
kołaj Wyrzykowski, 19-letni  maturzysta, po-
dejmujący właśnie studia z literatury współ-
czesnej na francuskim uniwersytecie w Aix en
Provence. Ten młody wszechstronnie utalen-
towany artystycznie poeta, ma już na swoim
koncie kilka wydanych powieści. Kapituła doce-
niła wyobraźnię autora oraz umiejętne korzysta-
nie ze środków artystycznych, wspieranie wła-
snych refleksji ciekawymi metaforami, erudy-
cję, liczne odwołania do antyku i współczesnej
kultury.

Jego wiersze - jak sam je przedstawia - “są za-
pisem poszukiwania prawdy i piękna. Osobistym,
ale jednocześnie wykraczającym poza to co oso-

biste (...). Ten tomik jest zapisem drogi, niespo-
dziewanej, krętej, pięknej (...)”.

Stypendystkami w roku szkolnym 2016/2017
zostały: Justyna Jaworska (Legionowo) i Urszula
Wojtaś (Warszawa).

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy
i życzymy nieustającej weny. W D

Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe 

Murale przed Galerią Działań

Złota róża już po raz trzeci...

Performance jest sztuką!
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
Tel. 663-271-508

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

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602-77-03-61

OLCHA, 602-77-03-61
SKUP książek, dojazd, 

509-548-582

SPRZEDAM bezpośrednio
własnościowe 3 pokoje, 

63 m2, ul. Stokłosy, metro
Ursynów, IV/VII, 2 windy, 

tel. 608-042-257

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

JĘZYK POLSKI, poprawki, 
508-310-505

LEKCJE gry na perkusji. Jestem
absolwentem Akademii
Muzycznych, uczę w szkołach
muzycznych oraz koncertuję.
Maksymilian 

MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

matury poprawkowe, skutecznie,
+48 605-783-233

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61

SADYBA, 67 m2, ładne 3 pok.
mieszkanie do wejscia - nie
wymaga remontu, I/IV, cegła,
duży taras,2 piwnice i 2 miejsca
parkingowe. Okazyjna cena tylko
509 tys. zł. 
Tel.: 601-720-840

WSPANIAŁY lokal 50 m2 w
wysokim standardzie na każdą
działalność. Stan idealny. Obecnie
w lokalu gabinet dentystyczny z
pełnym wyposażeniem. Cena tylko
485 tys. zł, z garażem.
Rewelacyjny punkt, tuż obok stacji
Metro Stokłosy, 
Tel.: 601-720-840

FIRMA w Tarczynie zatrudni
operatorów wózków widłowych 
z doświadczeniem oraz
pracowników magazynowych.
Umowa o pracę. Prosimy o
przesyłanie VC na adres:
dj@jablonowo.pl

FIRMA zatrudni dorywczo do
prac fizyczno-porządkowych,
Ursynów-Pyry, 22 643-51-52

FIRMA transportowa zatrudni
tymczasowo do prac fizycznych,
535-170-170 

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602-424-774

PRZYJMĘ do pracy ślusarza-
spawacza i mechanika do
warsztatu samochodów
ciężarowych Łazy k. Magdalenki,
604-626-444

SZKOŁA PODSTAWOWA 
nr 310, ul. Hawajska 7, zatrudni
od 1 IX 16 r. nauczyciela techniki
na część etatu, 
tel. 22 641-24-88 
ZATRUDNIĘ na stałe, transport-
przeprowadzki Warszawa 
i okolice, 535-170-170

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, jezioro, las,

kameralnie. 
Tel. 89 621-17-80

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

malowanie, gładzie 22 756-57-63,
502-093-588

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINOWANIE, 667-619-662
DACHY, papą, 605-606-914
DACHY - pokrycia, naprawy,

502-473-605
DEZYNSEKCJA, skutecznie, 

22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501-624-562

DOMOFONY, 603-375-875

KOMPUTERY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894-46-67, 

602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644-26-05, 
601-737-777

MALARSKIE, tapetowanie, 
607-775-259

MALOWANIE, gładź, 
505-73-58-27

MALOWANIE mieszkań, 
605-083-202

MALOWANIE,szpachlowanie,
referencje, 722-920-650

AAA NAPRAWA pralek,
kuchenek mikrofalowych i
elektrycznych, płyt, odkurzaczy,
22 641-69-47, 604-660-792

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

502-288-514

OGRODY, pielęgnacja,
koszenie, 501-311-371

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTOWO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE,

HYDRAULICZNE, itp. 
608-303-530

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

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

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

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

TAPICERSTWO, 22 618-18-26;
22 842-94-02

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

USŁUGI mini koparką -
ładowarką, 517-477-531

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WYLEWKI agregatem, 
668-327-588

ZłOTA RĄCZKA - faktury.
Drobne remonty, montaże,
naprawy, tanio, solidnie, 
790-016-638

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WRÓŻKA dypl. PROMOCJA,
501-623-919

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

DIETA HERBALIFE,
gwarancja, konsultant

Michał Łuczyński 
601-313-313

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje ZZooffiiaa OOrrlliikk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

WWaarrsszzaawwsskkaa SSzzkkoołłaa 
MMuuzzyycczznnaa

Al. KEN 36 lok. 126, Gale-
ria Ursynów

www.muzyczna.art.pl
Trwa rekrutacja na rok

szkolny 2016/2017. Upraw-
nienia szkoły publicznej, 6 lat
nauki, zajęcia po południu.
Największa społeczna szkoła
w Polsce.

Brydżyści
chcą grać!

W lipcu i sierpniu,VII i
VIII Turniej Mistrzostw Ur-
synowa w Brydżu Sporto-
wym o Puchar Burmistrza
zostaną rozegrane zgodnie
z terminarzem! Najbliższy
-13 lipca (druga środa mie-
siąca) o godz.17.30 w CSU
ul.Polinezyjska 10. 

Wewnętrzne Turnieje
Sekcji Brydża NOK, też w
CSU przy ul.Polinezyjskiej
10, 14 i 28 lipca (drugi i
czwarty czwartek) o
godz.12.00.

Zapraszamy wszystkich
chętnych spędzających  wa-
kacje i urlopy w Warsza-
wie!!

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

AAkkccjjaa „„LLaattoo ww mmiieeśścciiee””
Warsztaty plastyczne „Letnie

Zabawy Dłutem i Kredką”
55-1144 lliippccaa ii 22-1111 sierpnia,

wtorki i czwartki, w godzinach
10.00-11.00 i 11.15-12.15. Rzeź-
bienie prostych figur w glinie,
płaskorzeźba, pokaz działania
koła garncarskiego, malowanie
farbami wodnymi i rysowanie
ołówkiem lub węglem (tematy:
portret, zwierzęta, krajobraz).
Warsztaty wyrabiają podstawo-
we umiejętności plastyczne, w
tym poczucie perspektywy i pro-
porcji, znajomość takich pojęć,
jak kontrast, światłocień, kolor,
walor itp.

Warsztaty muzyczne „Bębnij
ile sił”

44-2277 lliippccaa,, ppoonniieeddzziiaałłkkii ii śśrroo-
ddyy,, ww ggooddzziinnaacchh 1100..0000-1111..0000 ii

1111..1155-1122..1155.. Nauka gry na bęb-
nach afrykańskich djembe, a
przy okazji poznawanie kultury
Afryki, głównie piosenek i bajek
dla dzieci. Warsztaty bębniar-
skie uczą współpracy w zespole,
wyrabiają słuch muzyczny i po-
czucie rytmu. Zawierają też pro-
ste ćwiczenia ruchowe.

Warsztaty teatralne „Przygody
z Melpomeną”. 2-25 sierpnia,
wtorki i czwartki, w godzinach
10.00-11.00 i 11.15-12.15.
Warsztaty teatralne dla dzieci
oparte na scenach z książki
Astrid Lingren „Dzieci z Buller-
byn”, zakończone pokazem na
scenie. Warsztaty teatralne dla
młodzieży oparte na scenach z
„Serenady” Sławomira Mrożka
zakończone pokazem na scenie.
Bezpieczne zajęcia z szermierki
teatralnej: pokaz zasłon i wypa-
dów ze szpadą 

Uczestnictwo we wszystkich
warsztatach jest bezpłatne. Za-

pisy dla grup zorganizowa-
nych i uczestników indywidu-
alnych prowadzi sekretariat
Domu Sztuki. Ilość miejsc na
warsztatach plastycznych i
muzycznych jest ograniczona.
Akcja „Lato w mieście” została
sfinansowana ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

88 lliippccaa ww ppiiąątteekk oo ggooddzziinniiee
1177 zapraszamy na spektakl
„Lampa Alladyna”. Sztuka bę-
dzie zwieńczeniem trwającej
właśnie akcji „Lato w mieście
2016” i  zostanie wystawiona
przez naszych najmłodszych
uczestników oraz aktorów z
Teatru Od Podszewki. Wstęp
wolny po uprzedniej rezer-
wacji.

Konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”
Rusza 33. konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”. W konkursie, którego organizatorami są Mia-

sto Stołeczne Warszawa i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy może wziąć udział każdy mieszkaniec,
każda firma i instytucja publiczna działająca na terenie stolicy.

Konkurs skupiony jest na estetycznym wymiarze ogrodnictwa, hodowli kwiatów, zaś jego głów-
nym celem jest „upiększanie miasta poprzez kwiaty i zieleń”. Szczególnie istotne jest to zagadnie-
nie w dużych miastach i na obszarach zurbanizowanych. Inicjatywa oparta jest o zasady ekologii,
zdrowego trybu życia, integracji międzypokoleniowej. 

Spośród wszystkich zgłoszeń przedstawiciele m.st. Warszawy wybiorą trzy najlepsze w katego-
riach: człowiek, firma, sąsiedzi. Tradycyjnie przyznana również zostanie Nagroda im. Stefana Starzyń-
skiego. Swoje nagrody przyzna także Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, które wybierze najlepsze zgło-
szenia w sześciu kategoriach: balkony, logia i okna; ogródki przydomowe; budynki i tereny ogólnodo-
stępne; osiedla mieszkaniowe; inne formy zieleni miejskiej; „Mister Kwiatów” – za całościowe ukwie-
cenie budynku oraz Nagrodę Specjalną Zarządu TPW za szczególne zasługi na rzecz konkursu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 lipca 2016r.
– drogą elektroniczną (www.warszawawkwiatach.pl)
– i tradycyjną (Zarząd Główny TPW – pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa).
Wszystkich laureatów poznamy 28 sierpnia 2016r. podczas oficjalnej gali.
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