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M niej drzew, a więcej war-
szawiaków – pod takim
hasłem chciałoby urzą-

dzić stolicę Prawo i Sprawiedli-
wość. Wprawdzie nie ma jeszcze
pewności co (i kogo) się w mieście
wytnie, a co się do miasta przylepi,
ale już teraz należy się spodziewać,
że zamiast szarogęszącej się do-
tychczas mikrej warszawki będzie-
my mieli naprawdę Wielką War-
szawę, rozciągającą się od Czosno-
wa do Góry Kalwarii i od Żyrardo-
wa po Wołomin. Niektórym tro-
chę za bardzo zalatywało w War-
szawie czosnkiem, to wkrótce bę-
dzie zalatywać Czosnowem. Dla
mnie, obecnego wieśniaka, to ską-
dinąd dobry plan. Parę lat temu
własnowolnie opuściłem mury sto-
licy, zaszywszy się w kniei, lecz wy-
gląda na to, że mimo okazania
przez mnie wyraźnej chęci odejścia
od Warszawy ta zdradzona ko-
chanka sama teraz chce przyjść do
mnie i uczynić na powrót warsza-
wiakiem. W razie czego – nawet
nie będę się opierał. 

E wentualny status warsza-
wiaka szalenie mnie nęci,
chociaż media trochę mie-

szają mi we łbie, sugerując, że no-
wym metropolitą warszawskim zo-
stanie Jego Ekscelencja Jacek Sa-
sin. Tymczasem ja zdecydowanie
wolę Jego Eminencję – księdza kar-
dynała Kazimierza Nycza, bo to
dla mnie w polskim Kościele praw-

dziwy Kazimierz Odnowiciel. Poza
tym zaś i tak trzeba wziąć pod
uwagę, że Kościół (Rzymskokato-
licki) jest faktycznie najsilniejszą
partią w kraju, która – nie bacząc
na zagwarantowany konstytucyj-
nie system republikański –  przy-
wróciła cichcem monarchię, obie-
rając Jezusa Chrystusa królem Pol-
ski i nawet nie zapytała Go wcze-
śniej o zaakceptowanie introniza-
cji, jakkolwiek jeszcze kilka lat
wcześniej episkopat uważał ją za
pewną niezręczność. Nie wiem tyl-
ko, czy ten nasz objawiony osta-
tecznie narodowy partykularyzm
przypadkiem nie uwłacza maje-
statowi Syna Bożego. 

N awiasem mówiąc, tak się
ostatnio porobiło, że na
szczeblu ogólnopolskim

powrócił znany z czasów PRL sys-
tem „partyjno-państwowy”, a na
szczeblu stołecznym – system par-
tyjno-samorządowy, bowiem w
obydwu wypadkach nie urzędnicy
faktycznie rządzą, ale matuszka-
-partia, która inne ugrupowania
ma li tylko do dekoracji. Wiado-
mo, że dzisiaj najwyższa funkcja w
państwie to już nie prezydent, lecz
prezes. Na poziomie Warszawy
rządzi natomiast, zdaniem ludu,
prosta „Bufetowa”, przypadkiem
tylko pozostająca w randze pro-
fesora prawa. Rządy Bufetowej ma
przeciąć za jednym zamachem
miecz Prawa i Sprawiedliwości,
żeby przyłączyć do Zamku nader
rozległe Podzamcze. Jak na złość
jednak, utożsamiany dotychczas z
wywyższającą się nad innych war-
szawką lud stolicy chce przeciw-
ko planowanemu Anschlussowi
ostro zaprotestować. Stąd pomysł
przeprowadzenia 26 marca refe-
rendum, które już na wstępie zo-
stało sprytnie powstrzymane przez
prawego i sprawiedliwego woje-

wodę mazowieckiego Zdzisława
Sipierę. Na razie zawiesił on odpo-
wiednią uchwałę Rady Warsza-
wy, a może poczynić kolejne za-
porowe kroki. 

J akie plusy i jakie minusy ma
projekt stworzenia metro-
polii warszawskiej, obejmu-

jącej obszar niemal całego woje-
wództwa stołecznego z dawnych
lat – wskazywali już wielokrotnie
w obszernych artykułach publi-
cyści „Passy”. W podtekście poli-
tyczno-ideologicznym chodzi o
przeciwstawienie Polsce Gminnej
– Polski Parafialnej. Niemniej,
przy nadzwyczajnym wprost scen-
tralizowaniu administracji miej-

skiej, ma nastąpić decentraliza-
cja uprawnień władczych, co w
praktyce oznaczałoby przekaza-
nie większych kompetencji bur-
mistrzom warszawskich dzielnic,
którzy byliby wybierani bezpo-
średnio przez lud stolicy. Minu-
sów, związanych z ewentualnym
utworzeniem miasta-giganta, by-
łoby niemało, stąd liczne protesty
samorządowców. 

W gruncie rzeczy jednak w
skali mazowieckiej jest
w tej chwili o wiele wię-

cej problemów, wykraczających da-
leko poza sferę samej administra-
cji i polityki sensu stricto. Takim
problemem jest chociażby ciąg ko-

munikacyjny na linii Warszawa –
Góra Kalwaria – Warka. W tam-
tym kierunku mamy najbardziej
archaiczną w całej aglomeracji
drogę wyjazdową, bo gdy tylko
kończy się Puławska w Piasecznie,
kierowcy muszą się dalej tłoczyć
na wąziutkiej, wiecznie zakorko-
wanej jezdni, jaka może wystar-
czyłaby do ruchu pojazdów kon-
nych w średniowieczu, ale nie te-
raz. Już dawno planowano wybu-
dowanie za pieniądze unijne dwu-
pasmówki od Piaseczna do Góry
Kalwarii, na planowaniu się
wszakże skończyło. I chyba ani jed-
na działka pod tę dwupasmówkę
nie została jeszcze wykupiona. 

T ymczasem problem jest na-
prawdę palący. Rozpoczęta
już modernizacja linii ko-

lejowej na kierunku południowym
powoduje znaczne ograniczenie
ruchu pociągów, więc korzystają-
cy z nich dotychczas pasażerowie –
chcąc nie chcąc – przesiedli się do
własnych aut, korkując szlak do
Piaseczna niemiłosiernie i dodatko-
wo zapychając naćkaną coraz
większą liczbą świateł sygnaliza-
cyjnych Puławską. 

J ak widać, jest nad czym delibe-
rować, bo zwyczajne ludzkie
potrzeby nie mają nic wspólne-

go z politycznymi zapatrywania-
mi, które – niestety – w administra-
cji państwowej i samorządowej za-
czynają teraz zdecydowanie domi-
nować. Dlatego rodzi się coraz sil-
niejszy ruch przeciwstawienia się
dominacji partyjnej, o co apelował
kiedyś były burmistrz Ursynowa
Piotr Guział (stowarzyszenie Nasz
Ursynów), a co obecnie stało się ha-
słem kolejnych ruchów miejskich,
gryzących po kostkach partyjnia-
ków. Na niedawnej konferencji war-
szawskich samorządowców przed-
stawiono projekt nowego ustroju
Warszawy jako związku samodziel-
nych dzielnic z burmistrzami wy-
bieranymi przez mieszkańców. Do
grupy samorządowych reformato-
rów należy między innymi ursyno-
wianin Antoni Pomianowski, wice-
prezes Inicjatywy Mieszkańców
Warszawy. Życzę tym społecznikom
jak najlepiej, ale gdy przyjdzie do
wyborów, przedstawicielom ruchów
miejskich będzie zapewne trudno
uzyskać przewagę, bo ugrupowań
zawiązanych oddolnie powstało  już
za dużo, a rozdrobnienie jest za-
wsze działaniem samobójczym.

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

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

CC zz yy  WW aa rr ss zz aa ww aa  mm oo żż ee  bb yy ćć  bb ee zz pp aa rr tt yy jj nn aa ??CC zz yy  WW aa rr ss zz aa ww aa  mm oo żż ee  bb yy ćć  bb ee zz pp aa rr tt yy jj nn aa ??
RYS. PETRO/AUGUST
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W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
odbywających się pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy, w dniu 26 lutego 2017 r., na Ursynowie, odbyły się uroczystości
upamiętniające poległych i pomordowanych żołnierzy drugiej konspiracji.

Delegacja władz Ursynowa, reprezentowanych przez zastępcę burmistrza Łukasza Ciołko oraz
ursynowskich radnych, złożyła wieniec i zapaliła znicze pod Kapsułą Czasu w miejscu złożenia
prochów ofiar Informacji Wojskowej pomordowanych w latach 1947-1949, na Starym Cmentarzu
Służewskim przy ul. Anyżkowej.

Główne obchody tego dnia, zorganizowane przez Społeczny Komitet Obchodów Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rozpoczęły się o godz. 13.30 pod Pomnikiem Ofiar Terroru
Komunistycznego przy kościele św. Katarzyny.

Uroczystość poprzedziła modlitwa księdza kanonika Wojciecha Gnidzińskiego. Następnie senator
Jan Żaryn odczytał list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz przybliżył zebranym
historyczne uwarunkowanie powstania drugiej konspiracji pod okupacją sowiecką oraz jej bohaterów. 

Zastępca burmistrza Łukasz Ciołko w krótkich słowach odniósł się do tragizmu i dramatu, męstwa
i niezłomności bohaterskich Żołnierzy Wyklętych, bojowników o niepodległą Rzeczpospolitą. Po
złożeniu wieńców pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego przez delegację władz Ursynowa
oraz delegacje ursynowskich radnych Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości; stowarzyszeń
Otwarty Ursynów, Projekt Ursynów i Polska Jest Najważniejsza, licznie zgromadzeni mieszkańcy
Warszawy odśpiewali wspólnie pieśń towarzyszącą zawsze Polakom w trudnych momentach historii
walki o niepodległość – Boże coś Polskę.

Ruszyły zgłoszenia do „Ursynów Music
Fest – Młodzieżowego Konkursu Muzycz-
nego. Wydarzenie jest szansą dla mło-
dych twórców, aby zaprezentować się ur-
synowskiej publiczności. Zgłoszenia
przyjmowane są do końca marca. Elimi-
nacje, koncert laureatów oraz rozdanie
nagród odbędą się 6 kwietnia w Multiki-
nie Ursynów.

– Od 40 lat Ursynów jest rozsławiany przez
mieszkających i tworzących tu artystów. Młodzie-
żowy konkurs muzyczny to ogromna szansa dla
młodych wykonawców, którzy mają możliwość
rozpoczęcia swojej kariery od koncertu podczas
Dni Ursynowa. Lepszego startu nie można wy-
obrazić sobie w roku jubileuszu Ursynowa. Gorą-
co zachęcam wszystkich marzących o karierze
muzycznej do sprawdzenia swoich sił w Ursynów
Music Fest” – podkreśla zastępca burmistrza Łu-
kasz Ciołko. 

Celem konkursu jest wyłonienie maksymalnie
trzech laureatów spośród wysłuchanych solistów
– wokalistów i zespołów, którzy wystąpią pod-
czas koncertu w trakcie Dni Ursynowa 2017 lub in-
nych imprez towarzyszących jubileuszowi 40-le-
cia Ursynowa.

Do konkursu mogą zgłosić się mieszkańcy Ur-
synowa w wieku od 13 do 25 lat – uczniowie ur-
synowskich gimnazjów i liceów oraz studenci
uczelni wyższych. Wśród członków zespołów mu-

si znaleźć się co najmniej jeden mieszkaniec Ursy-
nowa, jeden uczeń ursynowskiej szkoły, bądź je-
den student ursynowskiej uczelni. Zgłoszenie do
konkursu poza wypełnioną kartą zgłoszeniową
musi zawierać dwa utwory muzyczne (w forma-
cie mp3). 

Organizatorami trzeciej już edycji konkursu są
Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy i Młodzieżo-
wa Rada Dzielnicy Ursynów. 

Regulamin, karta zgłoszenia oraz plakat do-
stępne na stronie internetowej www.ursynow.pl.

Od 1 marca warszawiacy
znowu mogą korzystać z
Veturilo. Ogółem w 2017
roku do dyspozycji rowe-
rzystów będzie 316 stacji,
w tym 6 wypożyczalni ro-
werków dziecięcych w par-
kach oraz 10 wypożyczal-
ni rowerów elektrycznych
(zostaną  uruchomione 1
czerwca). 

Do dyspozycji mieszkańców
przygotowano w tym roku 4660
rowerów, w tym 60 rowerków
dziecięcych, 45 tandemów i 100
rowerów elektrycznych.

–  Serdecznie zapraszam
wszystkich warszawiaków do te-
stów i przesiadki na nasze nowe
rowery. W szóstym sezonie bę-
dzie ich aż 4660. Pojawi się setka

nowych stacji w Śródmieściu, na
Pradze i Woli oraz w dzielnicach
otaczających centrum. Będą ro-
werki dziecięce, a od czerwca
również rowery elektryczne –
mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz,
prezydent m. st. Warszawy.

Użytkowników Veturilo czeka
kilka zmian – pojawią się nowe
rowery i terminale oraz kilka in-
nych udogodnień dla użytkowni-
ków jednośladów. Nowe rowery
mają wyższą i wygodniejszą kie-
rownicę, obrotowy dzwonek
wsuwany na kierownicę, przed-
ni bagażnik i szerokie, nieprze-
makalne siodełko. Na każdym z
jednośladów umieszczono kod
QR, który umożliwia jego szybkie
wypożyczenie przez aplikację
mobilną (bez terminala). Dzięki

nowym terminalom wypożycze-
nie roweru będzie jeszcze łatwiej-
sze. Terminale wyposażono w
nowoczesne, kolorowe wyświe-
tlacze z ekranem dotykowym i
obsługą płatności zbliżeniowych
oraz w uniwersalną pompkę ro-
werową. Rowery będzie można
wypożyczać i zwracać za pomo-
cą aplikacji mobilnej, a każdy sto-
jak ma diodę, sygnalizującą czy
dany rower jest sprawny i można
go wypożyczyć.

W ubiegłym sezonie rowery
były wypożyczane 1 866 423 ra-
zy, a do grona użytkowników do-
łączyło 70 771 osób. Łącznie od
startu systemu w sierpniu 2012
r. miejskie rowery wypożyczano
7 919 556 razy, a w systemie za-
rejestrowało się 445 495 użyt-
kowników. 

W ciągu dziesięciu lat w War-
szawie wybudowano i zmoderni-
zowano 290 km infrastruktury
rowerowej. Sieć rowerowa w sto-
licy ma już 495 kilometrów - w
tym 386 km dróg dla rowerów,
59 km ciągów pieszo-rowerowych
i 42 km pasów i kontrapasów ro-
werowych. Niemal 2/3 z nich ma
nawierzchnię asfaltową.

Na ostatni dzień lutego
wyznaczono termin pierw-
szego spotkania Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi
Dzielnicy Ursynów. Dzia-
łania związane z utworze-
niem klubu rozpoczęły się
z końcem 2016 roku, a
pierwsze spotkania infor-
macyjne odbyły się już w
styczniu 2017 r. 

Po trzech spotkaniach na liście
członkowskiej było już ponad 50
osób. Inicjatorami założenia Klu-
bu są Jacek Okraszewski i To-
masz Mazur, którzy od lat są Ho-
norowymi Krwiodawcami. Pod-
czas zebrania założycielskiego
wybrano sześcioosobowy zarząd
Klubu, w którym znaleźli się m.
in.dwaj jego pomysłodawcy. 

Spotkanie założycielskie popro-
wadził Włodzimierz Warwas –
Prezes Oddziału Rejonowego PCK
Warszawa-Południe. Szczegóło-
wo omówił on zasady działalności
Klubu, a także zobowiązania jego
członków. Zachęcał do integracji
oraz aktywnej promocji oddawa-
nia krwi. Podkreślił, że członkiem

Klubu nie są tylko osoby oddają-
ce krew, ale także te, które chcia-
łyby wesprzeć jego działalność.
Klub powstał we współpracy z Pol-
skim Czerwonym Krzyżem. Zgod-
nie z deklaracjami władz dzielni-
cy dla członków klubu dostępna
będzie sala do regularnych spo-
tkań, a także pomoc w przepro-
wadzaniu akcji krwiodawstwa.

Burmistrz Robert Kempa podczas
spotkania wspomniał o 40-leciu
Ursynowa i chęci zorganizowa-
nia z tej okazji zbiórki „40 litrów
na 40-lecie Ursynowa.

Kontakt i informacje dot. dzia-
łalności Klubu Honorowych
Dawców Krwi Dzielnicy Ursy-
nów dostępne są na stronie:
www.ukk.waw.pl.

Przygotowania do budowy ulicy Rosnowskiego
Trwają prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę ul. Rosnowskiego.  Z chwilą od-

dania ulicy Rosnowskiego nastąpi nowy etap cywilizacyjny w komunikacji pomiędzy dwiema są-
siadującymi dzielnicami – Ursynowem i Wilanowem. W trosce o okres lęgowy, prace związane z
usunięciem drzew i krzewów zostały zrealizowane pod koniec lutego.  

Jak zapewniają pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów, prace związane z usunięciem drzew i krze-
wów prowadzone były pod nadzorem przyrodniczym.  Z każdej obserwacji w terenie sporządza-
na jest notatka przyrodnicza, informująca czy na terenie prac nie stwierdzono obecności gatunków
objętych ochroną oraz potencjalnych zagrożeń dla tych gatunków. Usunięcie drzew i krzewów pro-
wadzone jest zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i nie wymaga zezwolenia na ich usunięcie.

Uroczystości upamiętniające bohaterów

Ursynów Music Fest – trzecia edycja w kwietniu

Veturilo gotowe na nowy sezon

Honorowi Dawcy Krwi z Ursynowa
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Nie istotne czy masz szczeniaczka, seniora, sportowca, kanapowca, pasibrzucha,
alergika, rasowego czy kundelka! Dog Day jest dla kazdego! 

Mozesz zapisac sie na wyklady i panele dyskusyjne na temat zywienia i suplementacji psów.
Pamietaj zeby zabrac ogromna torbe bo w czesci wystawowej znajda sie sie stoiska z róznorodnym
wyborem karm zarówno mokrych i suchych, jedzeniem gotowanym i surowym, smakolykami,
naturalnymi gryzakami, ciastkami i wszelakimi pysznosciami. Nie zabraknie recznie wykonywanych
zabawek, pilek, szarpaków, smyczy, szelek, obrózek a nawet ubranek czy poslan. A nie zapomnijmy
o miskach, nerkach, czapkach, bluzach i bluzkach równiez dla Ciebie! A moze marzy wam sie
wiosenne odswiezenie? 

Bedzie to mozliwe – bo tylko na DOG DAY FESTIWAL skorzystanie z samoobslugowej myjni dla psów
bedzie calkowicie bezplatne! Piekni i wykapani bedziecie mogli zrobic sobie pamiatkowe zdjecie na
stanowisku fotografa! Wzmocnij wizerunek gwiazdy filmowej i koniecznie razem ze swoim
podopiecznym zrób selfie na foto-sciance! Kazde zdjecie zostanie opublikowane na stronie wydarzenia.

By podtrzymac efekt blyszczacej i pachnacej siersci warto zajrzec na stoiska firm produktów
pielegnacyjnych jak i producentów suplementów wspomagajacych zdrowie waszych pupili. Odwiedzcie
tez stoisko kliniki weterynaryjnej i porozmawiajcie o stanie zdrowia swojego psa i poznajcie nowoczesne
mozliwosci rehabilitacyjne. Na miejscu beda szkoleniowcy i behawiorysci chetni do udzielenia porad
z zakresu wychowania, szkolenia jak i planów sportowych. Ciekawostka bedzie obecnosc Cywilnej
Grupy Poszukiwawczej, która zajmuje sie trenowanie psów tropiacych, moze to okazja by poznac ukryty
talent swojego czworonoga? 

DOG DAY FESTIWAL to równiez okazja do wsparcia Fundacji Wegielek oraz mozliwosc
zainteresowania sie adopcja psa ze Schroniska na Paluchu i znalezienia swojej drugiej psiej polówki.
A moze marzysz o rasowym szczeniaczku? 

Warszawski oddzial Zwiazku Kynologicznego podpowie Ci na co zwracac uwage przy zakupie, jak
rozpoznac dobrego hodowce i cieszyc sie zdrowym, szczesliwym pieskiem.

Spedz ten dzien ze swoim psem! Spotkaj sie z innymi „zwierzolubami”, wymien sie doswiadczeniami,
wypróbuj nowe produkty, poznaj wyroby polskich rzemieslników i wyjdz z usmiechem i torba pelna
najfantastyczniejszych rzeczy dla twojego ukochanego pupila. 

Wstep wolny dla zwiedzajacych i kupujacych, tych na dwóch i czterech lapach.
4 marca, (sobota) Soho Factory ulica Minska 25, godz. 10-18. 

y b y

DOG DAY FESTIWAL

Wszystko dla Twojego pupila
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Prace zaczną się od
wzmocnienia tunelu me-
tra w rejonie skrzyżowa-
nia al. KEN i ul. Płasko-
wickiej – przy Bazarku na
Dołku. Zniknie rondo, a w
jego miejsce pojawi się
skrzyżowanie z sygnaliza-
cją świetlną. Zmiany w or-
ganizacji ruchu zaczną się
już 1 marca i potrwają do
grudnia 2018 roku.

W poniedziałek 27 lutego od-
była się w ursynowskim Ratu-
szu otwarta dla mieszkańców
konferencja prasowa, na której
przedstawiciele Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad oraz firmy Astaldi, wyko-
nawcy ursynowskiej części ob-
wodnicy, mówili o pierwszych
pracach związanych z budową
Południowej Obwodnicy War-
szawy (POW) przez Ursynów.
Zanim zacznie się właściwa bu-
dowa tunelu obwodnicy, tunel
metra musi zostać wzmocniony
w miejscu, gdzie obie konstruk-
cje podziemne będą się przeci-
nać. Są to okolice skrzyżowania
al. KEN i ul. Płaskowickiej, przy
Bazarku na Dołku. 

Dla mieszkańców Ursynowa
bardzo ważne jest zapewnienie
Tomasza Mołdysza (Astaldi), że
prace będą prowadzone tak, że-
by metro funkcjonowało bez
zmian przez cały czas ich trwa-
nia. Jak dodał dyrektor Oddzia-
łu GDDKiA w Warszawie Marian
Gołoś, był to kluczowy warunek
wyboru technologii wzmocnie-
nia tunelu kolejki podziemnej.
Do stowarzyszenia PROJEKT
URSYNÓW docierało wiele gło-
sów mieszkańców mówiących o
tym, jak ważne dla nich jest nor-
malne działanie metra w czasie
budowy obwodnicy.

Kierowcy będą musieli za to li-
czyć się z utrudnieniami w czasie
trwania robót. Zniknie rondo im.
Krystyny Krahelskiej na skrzyżo-
waniu al. KEN i ul. Płaskowickiej.
W jego miejsce pojawi się skrzy-
żowanie z sygnalizacją świetlną.
Będzie można na nim jechać we
wszystkich kierunkach prosto al-
bo w prawo. Znikną za to lewo-
skręty, co będzie wiązać się z ko-
niecznością szukania przez kie-
rowców objazdów. Zostały one
zaproponowane przez ulice Stry-
jeńskich i Cynamonową.

Zwężenie ulicy Stryjeńskich
zostało zatrzymane po sprzeci-
wie mieszkańców, którzy nie
chcieli, aby realizowany był pro-
jekt do Budżetu Partycypacyj-
nego, zakładający wymalowa-
nie na niej pasów rowerowych
w miejsce jednego z pasów ru-
chu. Ulica Cynamonowa zosta-
ła jednak zwężona, a wyzna-
czenie przez nią objazdu na czas
prac przy obwodnicy pokazuje,
że był to błąd. 

Takie plany są również w sto-
sunku do ulic Bartóka, Jastrzę-
bowskiego oraz Dereniowej. Sto-
warzyszenie PROJEKT URSY-
NÓW zorganizowało petycję in-
ternetową, w której apeluje o
niezwężanie ulic na Ursynowie i
budowę infrastruktury rowero-
wej, która służy wszystkim
uczestnikom ruchu (oddzielone
drogi rowerowe zamiast pasów
na jezdni). Petycję skierowaną
m. in. do władz dzielnicy oraz
radnych m. st. Warszawy można
podpisać na stronie interneto-
wej: www.petycje.interneto-
we.pl

P i o t r  A n t o s i u k
P R O J E K T  U R S Y N Ó W

Pionierzy Ursynowa prote-
stują przeciwko zabudo-
wie skwerku i dziwią się,
że władze spółdzielni Jary
zdecydowały się na wywo-
łanie konfliktu wśród
mieszkańców. 

SBM JARY to największa i naj-
starsza spółdzielnia mieszkanio-
wa na terenie Ursynowa. Miesz-
kańcy zamieszkujący od 40 lat
w enklawie ulic Puszczyka, Wio-
linowa, Pięciolinii to dzisiaj w
większości seniorzy w wieku
65+,  którzy właśnie wiele lat te-
mu wybrali Ursynów na swój
dom. Tu zakładali rodziny, wy-
chowywali swoje dzieci, brali
czynnie udział w życiu dzielni-
cy. Do dziś wspominają nieżyją-
cego już pierwszego prezesa
wielkiej spółdzielni Ursynów Sta-
nisława Olszewskiego,  który po-
trafił  integrować mieszkańców.
Pamiętają jak   brali udział  w
pracach społecznych na rzecz
osiedla. Wszyscy, którzy mieszka-
ją w tej części Ursynowa, traktu-
ją  swój dom i jego otoczenie
emocjonalnie. Nie dziwi więc, że
potrafią jednoczyć się wokół
spraw, które w istotny sposób
mogą wpłynąć na pogorszenie
dotychczasowej jakości życia. 

Od kilku lat  trwa spór o zabu-
dowanie blokami mieszkalnymi
enklawy Wiolinowa.  Pomysł bu-
dowy Wiolinowego Pasażu po-
wstał w 2007 roku i dotychczas
nie został zrealizowany. W okre-
sie 10 lat zmieniał się projekt bu-
dowy, jego zakres (liczba budyn-
ków), sposoby realizacji inwe-
stycji, a przede wszystkim  pre-
zesi spółdzielni JARY i rady nad-
zorcze. Co do proponowanej w
2007 roku budowy komercyjnej
w 2014 podjęto decyzję, aby in-
westorem została SBM JARY.
Okoliczni mieszkańcy ze zdu-
mieniem przyjęli informację, że
budowa ma objąć  łącznie 5 bu-
dynków, z których jeden zosta-
nie usytuowany na skwerku przy
budynkach Wiolinowa 11/13.
Od tego czasu rozpoczęli batalię
o ochronę  skweru i zachowanie
istniejącej w tym miejscu zieleni.
Trudno się temu dziwić, gdyż
nasze osiedle, zbudowane w
błotnej pustyni, zazieleniło się
głównie dzięki  pracy mieszkań-

ców, którzy większość drzew i
krzewów w tej okolicy sadzili sa-
modzielnie. 

Starania kolejnych zarządów
spółdzielni do dzisiaj nie dopro-
wadziły do wydania pozwolenia
na budowę Wiolinowego Pasa-
żu. Mimo to w 2015 roku bez
prawnego pozwolenia na budo-
wę dokonano przysłowiowego
podziału skóry na niedźwiedziu
poprzez zawarcie umów przed-
wstępnych i losowanie 200 miesz-
kań w planowanej inwestycji dla
potencjalnych inwestorów. Trze-
ba przyznać, że z uwagi na poło-
żenie jest to z pewnością na Ursy-
nowie wyjątkowo atrakcyjne
miejsce do zamieszkania.  Nie

wiem, czy znajdzie się osoba  od-
powiedzialna za podjęcie decyzji
o zawieranie umów przedwstęp-
nych z mieszkańcami. W każdym
razie, można jej z całą pewnością
pogratulować zdolności do wy-
woływania  konfliktów i wzajem-
nego skłócania mieszkańców.
Szczęśliwcy, którzy mieszkania
wylosowali  w 2015 roku nie mo-
gą doczekać się  realizacji zobo-
wiązań wynikających z umów
przedwstępnych. 

Tymczasem mieszkańcy Wio-
linowej nie wyobrażają sobie za-
bierania zieleni, do której przy-
wykli, nie mówiąc już o  innych
obawach wynikających z inwe-
stycji, które mogą ich dotyczyć
jako członków SBM JARY. Jeże-
li inwestycja uzyska pozwolenie
na budowę dla 5 budynków, to
bez wątpienia poprawią sobie
warunki zamieszkania nowi
mieszkańcy kosztem tych, któ-
rzy mieszkają na tym terenie od
40 lat.  Wieść gminna niesie, że

wśród osób, które w drodze loso-
wania  czekają na rozpoczęcie
realizacji inwestycji,  znajdują
się członkowie spółdzielni, któ-
rzy na JARACH nie zamieszkują,
a członkostwo w Spółdzielni na-
byli poprzez szybki zakup miejsc
postojowych  w garażach wybu-
dowanych wiele lat temu przez
SBM JARY. Wykupu miejsc do-
konano tuż przed losowaniem
lokali. Wśród “szczęśliwców”  nie
brakuje również małżonków,  z
których każdy posiadając człon-
kostwo spółdzielni występuje  o
osobne mieszkania. 

Nie wątpię , że taki rozdział
mieszkań dla potencjalnych od-
biorców musiał się odbywać na
podstawie jakiegoś regulaminu.
Pewna natomiast jestem, że nie
dowiemy się kto  regulamin
opracował, a przede wszystkim
kto zatwierdził. 

Nie dziwi mnie zatem, że oso-
by, którym udało się wylosować
planowane M ze zniecierpliwie-
niem oczekują na rozpoczęcie
inwestycji. W tym celu w sobotę
25 br. założyli Stowarzyszenie
Realizacji Inwestycji, do które-
go na spotkaniu przystąpiły 43
osoby – z zamiarem egzekwo-
wania przyspieszenia działań ze
strony SBM JARY.

Pozwolenie na budowę dla in-
westycji Wiolinowy Pasaż jest
aktualnie zawieszone. Dotych-
czas brakowało w dokumentacji
projektowej raportu oddziały-
wania na środowisko dla plano-
wanej inwestycji i zachowania
zieleni zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania.
Obecne władze Spółdzielni nie-
wątpliwie  stają przed trudnym
zadaniem.  Rozmowy z obiema
stronami konfliktu, z których
każda ma swoje rację nie będą
łatwe.   Nie wolno się jednak od
tego uchylać, gdyż w tej sprawie
konieczne są mądre i przemy-
ślane decyzje. Bez takiego po-
dejścia konflikt będzie tylko na-
rastać. Miejmy nadzieję, że uda
się wypracować kompromisowe
rozwiązanie, które będzie  od-
powiadało nie tylko stronom
sporu, ale  wszystkim członkom
naszej spółdzielni.

E w a  C y g a ń s k a
N a s z  U r s y n ó w

W związku z budową obwodnicy... 

Z uwagi na POW – nie zwężać!

Zdaniem radnej

Spór o „Wiolinowy Pasaż”

Bisom nie było końca

Karnawał z Dereniem
Zespół Dereń już od pięt-
nastu lat występuje na de-
skach Imielińskiego Domu
Kultury. I jak co roku
szczególną popularnością
cieszył się koncert karna-
wałowy, który odbył się
pod koniec lutego. 

Tegoroczny, zatytułowany
„Od Lehara do piosenki biesiad-
nej”, też nie zawiódł oczekiwań
licznie zgromadzonej publicz-
ności. Starannie przygotowany
program i towarzyszący wokali-
stom zespół instrumentalny pod-
niosły walory artystyczne kon-
certu. Aranżacji utworów doko-
nał Franciszek Jasionowski, któ-
ry towarzyszy występom, grając
na fortepianie, od początku ist-
nienia zespołu. Na skrzypcach
zagrała Krystyna Wysocka-K-
ochan – założycielka i kierow-
nik zespołu, a na wiolonczeli Ro-
man Wiszniowski. 

Przygotowany program dosko-
nale pasował do każdego wyko-
nawcy, a zespół jest liczny. Wy-
stąpili: Barbara Kucińska, Kata-
rzyna Majewska, Anna Mytko,
Magdalena Dąbrowska, Tadeusz
Pyrkowski, Czesław Mrozowski,
Maciej Buczyński, Paweł Kochan-

kiewicz oraz zaproszeni goście:
Małgorzata Król, Karolina Król i
Grzegorz Nowak.

Pięknie wykonane arie ope-
retkowe i musicalowe wzbudzi-
ły podziw publiczności. Szcze-
gólnie udany był debiut osiem-
nastoletniej Karoliny Król, któ-
ra wykonała arię Adeli z operet-
ki „Zemsta nietoperza” Johan-
na Straussa. Również Maciej Bu-
czyński zachwycił publiczność
ciekawą interpretacją Teviego z
musicalu „Skrzypek na dachu”,
po której dostał owacje na stoją-
co. Z kolei piosenki retro w no-

wych opracowaniach niezwykle
gorąco przyjęli słuchacze. 

Żartobliwie potraktowane pio-
senki biesiadne sprowokowały w
niewymuszony sposób włącze-
nie się publiczności do wspólnej
zabawy. Bisom nie było końca.
Okazuje się, że dobry pomysł de-
cyduje o sukcesie i nie musi być
podziału na muzykę lepszą i gor-
szą. Krystyna Wysocka-Kochan,
która wyreżyserowała spektakl,
udowodniła, że można zestawić
ze sobą tak skrajnie style muzycz-
ne, nie umniejszając niczego z
wielkiej sztuki. y b y  
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Południowa Obwodnica
Warszawy (fragment S-2)
ma być przejezdna dla kie-
rowców w 2020 roku, na-
tomiast jej ursynowski od-
cinek – od węzła “Puław-
ska” do węzła “Przyczółko-
wa” – za niecałe dwa lata.
Projekt realizowany jest w
systemie “Projektuj i Bu-
duj”, a koszt budowy
trzech odcinków POW to
około 4,6 miliarda złotych. 

W ursynowskim ratu-
szu odbyło się spo-
tkanie z mieszkań-

cami Ursynowa poświęcone no-
wej organizacji ruchu kołowe-
go, który będzie obowiązywał w
czasie trwania budowy ursynow-
skiego odcinka POW. Prace za-
czną się od przekopu pod I linią
metra. Budowniczy przewidują,
że największe utrudnienia w ru-
chu drogowym wystąpią po 20
marca. Zmieniona zostanie bo-
wiem organizacja ruchu na
skrzyżowaniu al. KEN z ul. Pła-
skowickiej. W efekcie zniknie
rondo im. Krystyny Krahelskiej,
a wykonawca przystąpi do wyty-
czania nowej jezdni al. KEN na
zachód od obecnej, w rejonie ba-
zarku „Na Dołku, który zostanie
przeniesiony w inne miejsce.
Przejazd al. KEN w kierunkach
północ – południe będzie się od-

bywać jednym pasem. Skrzyżo-
wanie al. KEN z ulicą Płaskowic-
kiej nie będzie miało skrętów w
lewo. Chodzi o przełożenie ru-
chu na nowy ślad al. KEN i wpro-
wadzenie czterech zakazów
skrętu w lewo u zbiegu z ul. Pła-
skowickiej. Objazdy dla skręcają-
cych zostaną poprowadzone Bel-
gradzką i Stryjeńskich, bądź Cy-
namonową i Indiry Gandhi.
Przełożone zostaną także chod-
niki oraz ścieżka rowerowa.
Również po jednym pasie ruchu
w każdą stronę będą mieli do
dyspozycji kierowcy jadący ul.
Płaskowickiej. 

P ołudniowa Obwodnica
Warszawy, czyli frag-
ment drogi ekspresowej

S2 od węzła “Puławska” do wę-
zła “Lubelska”, będzie liczyła
pond 18 km długości. Planowa-
ny termin zakończenia realizacji
tej inwestycji to III kwartał 2020
roku. Pierwszy etap prac obej-
mie m. in. budowę tunelu pod
Ursynowem. Wywalczenie tune-
lu należy uznać za sukces tych
mieszkańców dzielnicy, którzy
przez lata walczyli o takie roz-
wiązanie. Budowa POW podzie-
lona została na trzy etapy. Każdy
z nich będzie realizowany przez
innego wykonawcę. Etap pierw-
szy, czyli odcinek ursynowski od
węzła “Puławska” do węzła

“Przyczółkowa” (4,6 km), wy-
kona renomowana włoska fir-
ma “Astaldi”. Do jej największych
osiągnięć należy zaliczyć budo-
wę metra w Rzymie, Mediola-
nie, Genui, Kopenhadze i Cara-
cas, jak również linii kolejowej
Rzym – Neapol przystosowanej
do wysokich prędkości (2005 r.).
W Warszawie “Astaldi” wybudo-
wała, wspólnie z Gülermak i
PBDiM Mińsk Mazowiecki, cen-
tralny odcinek II linii metra. 

D rugi odcinek POW, od
węzła “Przyczółkowa”
do węzła “Wał Miedze-

szyński” (6,5 km), zbuduje wspo-
mniana wyżej turecka firma
“Gülermak”. Wizytówką Turków
może być ich ostatnia realizacja,
a mianowicie most wantowy
“Golden Horn” łączący brzegi
Bosforu dla linii metra M2 w
Stambule. Fachowcy okrzyknęli
ten projekt perłą nowoczesnej ar-
chitektury. Ma to być inżynier-
ski majstersztyk. Dodajmy, że fir-
ma Gülermak zbudowała swoją
europejską centralę w Polsce,
skąd zamierza prowadzić proce-
sy ofertowe dla innych państw
Europy. To oznacza, że nasz kraj
jest dla ogromnej tureckiej firmy
biznesowym numerem jeden. 

O statnim etapem POW
będzie budowa od-
cinka trzeciego, od

węzła “Wał Miedzeszyński” do
węzła “Lubelska” (7,5 km). Wy-
konawcą będzie polski “War-
bud”, jedna z największych firm
budowlanych w Polsce, działa-
jąca na rynku od 1989 r.  Firma
ma na koncie realizację ponad
470 przedsięwzięć, w tym wie-
le znaczących, jak na przykład
budowa portu lotniczego w
Gdańsku – Rębiechowie, kilku
odcinków autostrad i dróg eks-
presowych, czy dwóch stacji
warszawskiego metra (“Ratusz”
i “Marymont”).   

Wspotkaniu z miesz-
kańcami Ursynowa
udział wzięli przed-

stawiciele Głównej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad oraz firmy
“Astaldi”, wykonawcy ursynow-
skiego odcinka POW. Burmistrz
Robert Kempa otrzymał publicz-
ne zapewnienie, że roboty na te-
renie dzielnicy zakończą się 10
grudnia 2018 r. i nie będą trwać
nawet jednego dnia dłużej. Jest
to prawdopodobne w świetle
wypowiedzi rzecznika prasowe-
go “Astaldi” Mateusza Witczyń-
skiego, który poinformował, że
jego firma rozpoczyna prace pra-
wie siedem miesięcy przed pla-
nowanym i umownym termi-
nem. Ursynów to najtrudniejszy
odcinek POW ze względu na me-
tro. Konieczne jest przebicie się
inwestycji pod tunelem metra,
co nie będzie łatwe i proste.  

W ramach budowy po-
wstanie tunel pod
Ursynowem, most

przez Wisłę i estakady nad Ma-
zowieckim Parkiem Krajobrazo-
wym. Na ursynowskim odcinku
powstaną węzły “Ursynów Za-
chodni”, “Ursynów Wschodni”
oraz “Przyczółkowa”. Zostaną
także zamontowane urządzenia
chroniące środowisko natural-
ne i zapewniające bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Marian
Gołoś, świeżo upieczony szef
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad na Mazow-
szu, uprzedził:

– Południowa Obwodnica
Warszawy to bardzo poważne
zadanie. Budowa będzie prze-
biegała w terenie mocno zurba-
nizowanym na długości ponad
18 km, przez Ursynów, Wilanów
i Wawer. Z tym muszą wiązać
się utrudnienia w ruchu, ale zro-
bimy wszystko, żeby było ich jak
najmniej. 

N atomiast Tomasz Moł-
dysz, inżynier kon-
traktu z firmy “Astal-

di”, która zajmie się budową od-
cinka obwodnicy z tunelem pod
Ursynowem, zapowiedział, że
od 29 marca niemal do końca
kwietnia potrwają prace przy-
gotowawcze do budowy tunelu
drogowego pod I linią metra,
obok przesuniętego skrzyżowa-

nia al. KEN z ul. Płaskowickiej.
Baza firmy “Astaldi” znajdzie
się początkowo w miejscu obec-
nej myjni, zajmując pas zieleni
w kierunku ul. Lanciego. Póź-
niej przeniesie się, lokując na-
przeciwko remizy straży pożar-
nej, u zbiegu ulic Płaskowickiej
i Pileckiego. 

N iektórzy mieszkańcy,
uczestniczący w spo-
tkaniu, jakby nie poję-

li, że dotyczy ono wyłącznie kwe-
stii nowej organizacji ruchu, któ-
ra będzie obowiązywać po roz-
poczęciu robót ziemnych. Zasy-
pywali prowadzących pytania-

mi zupełnie niezwiązanymi z
omawianymi kwestiami, żąda-
jąc odpowiedzi na pytania, któ-
rych na obecnym etapie realiza-
cji tej ogromnej inwestycji jesz-
cze nie sposób odzielić. To zda-
rza się często na tego rodzaju
spotkaniach. Zbyt często. Efekt
jest żaden, poza tym, że traci się
cenny czas. W przyszłości ama-
torzy brania prowadzących w
krzyżowy ogień pytań powinni
staranniej przygotować swoje
wystąpienia i odnosić się do me-
ritum, czyli wyłącznie do oma-
wianego tematu. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Rusza budowa Południowej Obwodnicy Warszawy przez Ursynów

Będzie przekop pod linią metra!

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa o POW
Kiedy rozpoczynaliśmy obecną kadencję samorządu, mieliśmy zidentyfikowane cztery najważniej-

sze dla Ursynowa sprawy inwestycyjne, tj. poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych, budowę Do-
mu Kultury, budowę Szpitala Południowego  oraz tunelu w ramach Południowej Obwodnicy Warsza-
wy. Trzy pierwsze sprawy, zależne od nas, są już w trakcie realizacji. Budowa Południowej Obwodni-
cy Warszawy to czwarta duża inwestycja w tej kadencji.  Wspólnie z GDDKiA i ASTALDI S.P.A. robi-
my wszystko, aby prace związane z realizacją POW były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – m.
in. wykonawca deklaruje, że z powodu prowadzonych prac nie będzie zamknięte metro. Nie ma też ry-
zyka zamknięcia dróg, ale mieszkańcy muszą liczyć się z typowymi dla tak dużej inwestycji zwężenia-
mi ulic i zmianami w organizacji ruchu. Jako mieszkaniec i osoba, którą bezpośrednio dotkną ogra-
niczenia, mimo wszystko cieszę się, że po ponad 30 latach planowania wreszcie doczekaliśmy się reali-
zacji obwodnicy. Realizowany wariant, zakładający ruch samochodów w tunelu, pozwala na zagospo-
darowanie terenu nad tunelem zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
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Piórem Derkacza

Składka – jako zbiórka pieniędzy na jakiś cel
W języku polskim słowo „składka”, ma wiele odpowiedników. Pojawiają się takie słowa jak:

zrzutka, składanie się, ściepa. ściepka, zrzuta, wkład, kwesta, cegiełka, datek, dar, wsparcie itd.
Wszystkie te słowa spełniają swoją rolę, jeśli pojawi się określony cel.  Takim celem stała się

ostatnio zbiórka pieniędzy na nowe czerwone seicento. Cel uświęca środki, więc i datki inter-
nautów okazały się hojne. Wyszło na to, że uzbierano na dobrej klasy Mercedesa. Kto będzie wła-
ścicielem takiego samochodu, nie wiadomo?. Historia uczy, że w wielu takich przypadkach, skład-
ki mijały się z celem. J e r z y  D e r k a c z

Co jakiś czas opinią publiczną wstrząsają doniesienia o kontrowersyjnych
wydarzeniach w dziedzinie kultury. Wydarzenia te mają miejsce w ga-
leriach sztuki, koncertach, na scenach teatrów oraz w szeroko rozumia-

nej przestrzeni publicznej. 
W przeszłości, wielokrotnie pojawiały się dzieła budzące skrajne emocje. Tak

było między innymi z kompozycją Katarzyny Kozyry wykonaną z ustawionych jedno na drugim mar-
twych zwierząt. Zwierzęca piramida, przypominająca tę znaną z baśni braci Grimm „Muzykanci z
Bremy”, stała się powodem ożywionej dyskusji w kręgach sztuki. Odezwały się głosy krytyczne pod
adresem autorki i samego dzieła. Naprędce dorobiona teoria, jakoby powodem wykonania bulwer-
sującej rzeźby była chęć zaprotestowania przeciwko zabijaniu zwierząt nie brzmiała wiarygodnie.
Nie przekonała ani obrońców praw zwierząt, ani innych ludzi, którzy uznali zabicie zwierząt dla wy-
konania z nich jakiejś atrapy za złe i niepotrzebne. Zarzucano autorce, że można było przecież wy-
konać rzeźbę bez uśmiercania zwierząt. Choćby tak, jak zrobił to wcześniej Gerhard Marcks, któ-
rego piramida zwierząt wykonana w 1953 roku z brązu stoi do dziś w Bremie. Jest jedną głównych
atrakcji miasta. Nawiązuje do tamtejszej wieloletniej tradycji związanej z muzykantami przemie-
rzającymi ulice. Wpisuje się w sposób naturalny w tamtejszą kulturę i historię Bremy. 

Jak widać, sztuka wcale nie musi być obrazoburcza, żeby przetrwać w świadomości ludzi, któ-
rzy jej doświadczają. Autorzy tych (często godnych pożałowania) przedsięwzięć osiągają jednak swe
cele i zdobywają pożądaną przez nich popularność. Powołują się oni na przysługujące im prawo do
wolności artystycznej. Zazwyczaj prowokacje podejmowane przez nich łączy ten sam cel. Jest nim
wywołanie skandalu, by dzięki temu zyskać rozgłos. 

Nie byłoby w tym nic złego, gdyby działania te ograniczały się jedynie do skandalizowania, czy
szukania rozgłosu. W końcu, te aspekty wpisane są w poszukiwanie nowych form w sztuce albo no-
wych treści. Towarzyszą jej od wielu lat. Są akceptowalne, jeśli poszerzają horyzonty myślowe wi-
dza i przełamują istniejące bariery. Nie można ich jednak akceptować, jeśli są wymierzone w nas
samych i w nasze podstawy kulturowe. 

Skąd bierze się przyzwolenie na rzeczy, które ze sztuką mają niewiele wspólnego, a odnoszą się
w prymitywny i prostacki sposób do naszych uczuć? Czy chodzi jedynie o brak wiedzy, który utrud-
nia nam rozróżnienie, co w sztuce dobre, a co złe?Czy lepsze rozeznanie sytuacji uchroniłoby nas
przed pojawiającymi się co jakiś czas pseudoartystycznymi prowokacjami, jak ta, która ostatnio od-
bywa się w warszawskim Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, gdzie pokazywany jest spek-
takl „Klątwa” w reżyserii chorwackiego reżysera-skandalisty Olivera Frljicia?

Przyczyny karmienia widzów takimi „kulturalnymi daniami” leżą w obszarach pozaartystycznych.
Konia z rzędem temu, kto potrafi po-
dać definicję sztuki. Jeszcze trudniej
jest zdefiniować, którzy z artystów
zasługują na uznanie, a którzy nie.
Nie istnieje tu żaden system miar i
wag odnoszący się do tak mglistej
materii, jaką jest sztuka. Tym bar-
dziej, że nawet w takich jej obsza-
rach, jak plastyka i sztuki wizualne
odchodzi się od kategorii obrazu na
rzecz rozmaitych działań konceptu-
alnych – performance, video-art (ru-
chome obrazy i dźwięki przekazy-
wane za pomocą techniki telewizyj-

nej). Zrozumiałe jest, że ocena takich wydarzeń jest trudna, jeśli nie niemożliwa i wychodzi często
poza zainteresowania przeciętnego odbiorcy. 

Widzom pozostaje ocena subiektywna. A do tego niezbędne jest stałe zdobywanie i poszerzanie
wiedzy.  Przeciętny widz nie dysponuje wystarczającą wiedzą, aby ocenić wartość artystyczną po-
szczególnych dzieł czy wydarzeń. Zawsze znajdą się „autorytety”, które zgodnie z oczekiwaniami
politycznymi i społecznymi będą takiego dzieła bronić. 

Problem, z którym mamy do czynienia w ostatnich latach, jest zupełnie innej natury niż szuka-
nie środków oddziaływania na widza. Nie dotyczy też jedynie naszego kraju. Niektóre (głównie le-
wicowe) środowiska polityczne w znalazły swych wyrazicieli w kręgach ludzi związanych ze sztu-
ką w wielu krajach. I tak zwana sztuka jest finansowana przez rozmaite instytucje, dzięki którym
istnieją (często samorządy), no i koło się zamyka. W ten sposób powstają samonapędzające się „two-
ry”, czyli struktury pseudokulturalne, które stały się tubą propagandową dla określonych grup po-
litycznych. Stąd atak na nasze podstawowe wartości narodowe, atak na wartości religijne, czy na
katolików etc. 

Stąd też próby nadawania znaczenia artystycznego zjawiskom, które są ich pozbawione. Coś, co
nazywane jest awangardą, jest jedynie wtórnym sięganiem po środki wyrazu zarzucone przez in-
nych artystów dawno temu. Reżyser, który przybywa do naszego kraju z przedstawieniem, w któ-
rym brak jakiegokolwiek przesłania ideowego, zastępuje je obrażaniem uczuć religijnych. Nie po-
winien ktoś taki być opłacany z pieniędzy publicznych. 

Szanowni decydenci! Bawcie się w kulturę za własne pieniądze! Publiczność na pewno doceni
rzeczy wartościowe, o wysokich walorach artystycznych. A wszystkie pseudointelektualne, odwo-
łujące się do awangardy i wolności artystycznej śmiecie zostaną wyplenione z naszego życia kul-
turalnego.

OD REDAKCJI
Na wszelki wypadek zwracamy uwagę Czytelnikom, że felieton Mirosława Mirońskiego nie jest by-

najmniej recenzją „Klątwy”. Sama sztuka może jednym się podobać, innym nie. De gustibus non dispu-
tandum est, jakkolwiek zbiorowe odmawianie różańca przed Teatrem Powszechnym w celu wywarcia
presji na dyrekcję placówki to swoisty rodzaj cenzury. Inna sprawa, że – niezależnie od przekonań i upodo-
bań poszczególnych osób – ujawnione już szerokiej publiczności środki wyrazu, zastosowane przez
chorwackiego reżysera, uderzają brutalnie akurat w to, co zdecydowana większość Polaków woli sza-
nować. I jak już widać gołym okiem, wielu obywateli naszego kraju kwituje „Klątwę” wedle tradycyjne-
go wzoru protestacyjnego: „Nie będzie Chorwat pluł nam w twarz”. Inna sprawa, że wystarczyłoby kil-
ka tygodni poczekać, by przekonać się, czy „Klątwa” przyciągałaby widownię w dalszej perspektywie,
bo publiczność najpierw głosuje nogami, a dopiero potem brawami (lub gwizdami). 

Przy okazji warto jednak zauważyć, że ponoszone przez społeczeństwo koszty finansowe i moralne
spektaklu „Klątwa” są niczym w porównaniu z kosztami, jakie niosą o wiele bardziej niepokojące zja-
wiska: przedziwna reprywatyzacja będąca w istocie zwyczajnym złodziejstwem; publiczne poniżanie
zasłużonych oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego; promowanie przez instancje państwowe zawodowych
miernot; wydawanie ogromnych kwot na śledztwa, o których z góry wiadomo, że prowadzą do nicze-
go; nazywanie Bogu ducha winnych osób mordercami; łapczywe obżeranie się w trakcie obrad Sejmu,
no i na przykład akceptowanie w języku, używanym w mediach, knajackiego przymiotnika „zajebisty”,
co już się stało utartym zwyczajem. I pewnie nikomu to nie będzie przeszkadzać dopóty, dopóki ktoś pu-
blicznie nie palnie: to była „zajebista” msza...

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Sztuka obrażania, kto za to płaci?

„Skąd bierze się przyzwolenie
na rzeczy, które ze sztuką 
mają niewiele wspólnego, a
odnoszą się w prymitywny i
prostacki sposób do naszych
uczuć? Czy chodzi jedynie o
brak wiedzy, który utrudnia
nam rozróżnienie, co w sztuce
dobre, a co złe?”

Lotnisko Chopina uwolniło się 
od mafii taksówkarskiej

No mafia! Venezia e sacra - taki napis widnieje na jednej z restaura-
cji położonej przy głównym miejskim trakcie tego włoskiego mia-
sta. Na Lotnisku Chopina także nie ma już mafii taksówkarskiej. 

Na początku lat 90. na postojach taksówek przed terminalem tworzyły się nie-
formalne grupy taksówkarskie (nazywane w prasie “gangami” lub „mafią taksów-
karską”), które próbowały zmonopolizować rynek usług przewozowych z lotniska i na lotnisko. Po-
dobne zjawisko obserwowane było na Dworcu Centralnym w Warszawie i innych atrakcyjnych lo-
kalizacjach, z których korzystali zagraniczni turyści i biznesmeni. W tym czasie dostęp do infrastruk-
tury lotniska był całkowicie otwarty dla wszystkich osób prowadzących działalność taksówkową
i nie reglamentowały go żadne ograniczenia ze strony portu lotniczego. Problem był poważny, po-
nieważ na porządku dziennym zdarzały się przypadki pobicia, zastraszania, przemocy słownej i
fizycznej, awantury z udziałem pasażerów, kradzieże, uszkadzanie pojazdów itp. Wielokrotnie mu-
siała interweniować służba ochrony lotniska i policja, a do PPL masowo wpływały skargi pasaże-
rów na tę sytuację. 

Jednak w zeszłym roku podjęto zdecydowane działania wymierzone w tzw. pseudotaksówka-
rzy. Polegały one m. in. na umieszczeniu w terminalu Lotniska Chopina dodatkowych wyraźnych
oznaczeń, wskazujących korporacje taksówkowe rekomendowane przez lotnisko i przestrzegają-
ce pasażerów przed korzystaniem z usług pseudotaksówkarzy. Dodatkowo na wyświetlaczach
umieszczonych w hali odbioru bagażu podawane są informacje o rekomendowanych taksów-
kach i cenie przejazdu do centrum miasta.

Momentem przełomowym w walce z pseudotaksówkarzami było wprowadzenie zasady “zero
tolerancji” wobec osób trudniących się tym procederem. 

W praktyce osoby korzystające z ich usług, a nieświadome, iż mają do czynienia z nieuczciwym
przewoźnikiem, były jeszcze w terminalu lotniska przestrzegane przez pracowników korporacji tak-
sówkowych oraz osoby upoważnione przez PPL do prowadzenia akcji uporczywego “nękania” i do-
kumentowania działalności oszustów. Całodobowe działania w tym zakresie, prowadzone 

non-stop w ciągu kilku miesięcy, pozwoliły na usunięcie pseudotaksówkarzy z terenu Lotniska
Chopina. Dodatkowo, dzięki zgromadzonym na zlecenie PPL materiałom, zdołano precyzyjnie zdia-
gnozować skalę tego trwającego od dziesięcioleci procederu oraz wykryć członków grup tzw.
mafii taksówkarskiej, prowadzących swą nielegalną działalność w porcie. 

Podjęto także ścisłą współpracę z Policją i Strażą Graniczną, a tryb i metody pracy Służby Ochro-
ny Lotniska dostosowano do warunków związanych z funkcjonującym zagrożeniem, jakim w
przeszłości, także dla samych funkcjonariuszy, byli pseudotaksówkarze. 

W efekcie część materiałów uzyskanych na zlecenie PPL stała się podstawą postępowań wyja-
śniających w sprawach o wykroczenia, których od początku 2016 r. wszczęto ponad srto dwadzie-
ścia. Prowadzenie 57 z nich było możliwe właśnie dzięki materiałom przekazanym przez PPL. Do
tej chwili 46 takich postępowań zakończyło się wyrokami sądu.  

Obecnie problem pseudotaksówkarzy na Lotnisku Chopina przestał istnieć lub są to przypadki
sporadyczne. Na lotnisku są wyraźne oznaczenia postoju rekomendowanych taxi. Ceny podawa-
ne są w standach. Dopiero co zamontowaliśmy podświetlane pylony z mapami i prognozowany-
mi cenami kursów w poszczególnych strefach Warszawy. Na terminalu w obu strefach są punkty
informacyjne, obsługa (personel lotniska w specjalnych strojach), linie kierunkowe na ziemi (in-
formacje na temat linii kierunkowych już w hali odbioru bagażu), są informacje o szacowanej ce-
nie do centrum itd. 

Prowadzimy i planujemy jeszcze kampanie informacyjne za pośrednictwem naszych mediów (stro-
na internetowa, social-media). Ponadto na terenie lotniska wprowadzone zostały dodatkowe
oznaczenia dla korzystających z usług legalnie działających w porcie korporacji taksówkowych. Ma-
ją one ułatwić podróżnym dotarcie do pojazdów uczciwych i legalnie działających przewoźników.
Także koordynatorzy, peronowi i stewardzi, którzy kierują ruchem pasażerów szukających akre-
dytowanych w PPL przewoźników, otrzymali stroje, które dzięki znakom graficznym Lotniska
Chopina i charakterystycznej kolorystyce, wykluczą pomyłkę i zapewnią możliwość bezpieczne-
go i szybkiego wyboru usługodawcy, gwarantującego rzetelne wykonanie kursu w wybrane przez
podróżnych miejsce.

Mimo to wspólnie z Policją i innymi służbami porządkowymi prowadzony jest stały monitoring
zagrożeń. Zapewniamy, że w przypadku, gdy pseudotaksówkarze ponownie chcieliby prowadzić
swoją działalność, zostaną usunięci z terenu portu z pełną premedytacją, choć w granicach prawa,
które precyzyjnie określa kompetencje zarządzającego portami lotniczymi w tym zakresie. 

C e z a r y  P y t l o s
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POŻYCZKA do 25 000 zł, 
663 271 508

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

DREWNO opałowe i
kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe i
kominkowe, 791 394 791

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

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

SKUP książek, każda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd,

606 900 333

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

ANGIELSKI doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

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

BIOLOGIA, doświadczenie, 
607 153 493

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

matury, gimnazjalne, 605 783 233
NIEMIECKI, tłumaczenia,

korepetrycje, 503 023 925

BEZPOŚREDNIO piękna działka
budowlana w Błoniu, gm.
Prażmów 1500 m2, po 55 zł/m2.
Tel. 604 823 665

DZIAŁKA budowlano-usługowa
przy trasie 722, tel. 602 77 03 61

SPRZEDAM kiosk 25 m2

z piwnicą 25 m2 w dobrym
punkcie na Ursynowie, 
606 22 22 64

SPRZEDAM ogrodzoną działkę
budowlaną (860 m2) 
w Pomiechówku. Wszystkie media
w ulicy, 606 22 22 64

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” 
pilnie i okazyjnie 
sprzeda tematy:.

Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz 

drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Mieszkania:
!Kabaty, 105 m2, 4 pok., dobry

standard, dobra cena, 
601 720 840,

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

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

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

!Wilanów, 2 pok. 59 m2,
OKAZJA! Wysoki standard, taras,
świetna cena tylko 490 tys. zł, 
601 720 840

Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!Dom Kabaty, 190/410 m2,

blisko metra, cisza, spokój, 
601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Działki:
!Działka Konstancin-

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

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

Do wynajęcia:
!Konstancin - do wynajęcia

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

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

Lokale handlowe:
!Ursynów, lokal  43 m2. Dobry

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

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

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

apartamentów, domów,
rezydencji,

niezabudowanych działek
gruntu w południowej części

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

Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” 
pilnie poszukuje mieszkań

dwupokojowych,
trzypokojowych i

czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

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

FIRMA w Tarczynie zatrudni
operatorów wózków widłowych z
doświadczeniem, umowa o pracę,
22 715 69 70

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602 424 774

ZATRUDNIĘ parkieciarzy i
montażystów stolarki drzwiowej
do 40 lat, 574 257 732

ZATRUDNIMY lakiernika
proszkowego i ślusarza, Gołków
k/Piaseczna, 602 253 180,
jozefmalecki@wp.pl

ANTENY, 603 375 875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 
603 375 875

DRZEWA, krzewy, cięcie, 
501 311 371

ELEKTROAWARIA, 
507 153 734

ELEKTRYK - kuchnie, 
507 153 734

FRANSAT 
509 610 850

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

HYDRAULIK pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

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

MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, gładź, 

505 73 58 27
MALOWANIE, referencje, 

722 920 650

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

502 288 514

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

REMONTY mieszkań, 
603 649 537

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

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

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, 

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

TELEWIZORY, 501 829 771

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYCINKA, przecinka drzew, 
tel. 574 981 370

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻBITKA, 506 030 088
tanio

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Ważne telefony

Dziś nieco łatwieDziś nieco łatwie jj
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje PPaawweełł ZZdduullsskkii
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..

Memoriał Hopfera 
już w sobotę!

W sobotę, 4 marca, w powsińskim Parku Kultury (ul.
Maślaków 1) odbędzie się Memoriał Tomasza Hopfera,
zawody ku pamięci dziennikarza, dzięki któremu biega-
nie stało się zwyczajną, codzienną formą aktywności. W
tym roku impreza zapowiada się nad wyraz interesują-
co, ponieważ w jej ramach zaplanowane zostały aż trzy
odrębne rywalizacje w wielu kategoriach wiekowych.
Uczestnicy oprócz głównych zmagań o triumf w biegu
memoriałowym, walczyć będą o zwycięstwo w III rzu-
cie Ligi Akademickiej Mistrzostw Warszawy i Mazowsza
w Biegach Przełajowych oraz Otwartych Mistrzostw
Warszawy w Biegach Przełajowych. Główny bieg memo-
riałowy dedykowany jest uczestnikom w kategoriach
Junior Młodszy, Junior, Senior, Student i rozegrany zo-
stanie ze startu wspólnego na dystansach 2 km dla ko-
biet i 4 km dla mężczyzn. Młodsi uczestnicy rywalizo-
wać będą na krótszych dystansach od 1 km do 1,5 km
w zależności od wieku uczestnika. Start zawodów o
godzinie 10:25, główne biegi memoriałowe zaplano-
wane zostały na godzinę 12:45 (kobiety) i 13:00 (męż-
czyźni). Zapraszamy!

Impreza zorganizowana z inicjatywy Akademickie-
go Klubu Lekkoatletycznego “Ursynów” oraz Klubu
Uczelnianego AZS SGGW i Warszawsko-Mazowiec-
kiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki przy
wsparciu finansowym  miasta st. Warszawy - dzielni-
ca Ursynów. 

Dodatkowe informacje i wyniki zawodów będą do-
stępne na stronach internetowych www.wmozla.pl
www.aklursynow.pl/hopfer.php  i www.ursynow.pl
oraz na profilu facebook  www.facebook.com/warsza-
wa.ursynow

Wystawa Olivera Buhliga

Ursynów okiem cudzoziemca

PPAASSSSAA:: PPaanniiee OOlliivveerrzzee,, cczzyy
zzeecchhcciiaałłbbyy PPaann pprrzzeeddssttaawwiićć ssiięę
bblliiżżeejj nnaasszzyymm cczzyytteellnniikkoomm??

OOLLIIVVEERR BBUUHHLLIIGG:: Zrobię to z
przyjemnością. Mam 30 lat, je-
stem niemieckim artystą foto-
grafikiem.

AAlleeżż mmóówwii PPaann ccaałłkkiieemm ppłłyynn-
nniiee ppoo ppoollsskkuu……

Z przerwami mieszkam w Pol-
sce od czterech i pół roku. Moja
dziewczyna jest Polką. Miałem
więc czas i możliwości, żeby choć
w pewnym stopniu przyswoić
sobie język polski.

PPrrzzeedd sskkiieerroowwaanniieemm oobbiieekkttyy-
wwuu nnaa WWaarrsszzaawwęę,, kkoonnkkrreettnniiee::
UUrrssyynnóóww,, ffoottooggrraaffoowwaałł PPaann KKrraa-
kkóóww,, LLeeggnniiccęę ii WWrrooccłłaaww.. JJaakk PPaann
pprrzzyyggoottoowwuujjee ssiięę ddoo zzddjjęęćć kkoonn-
kkrreettnneeggoo mmiiaassttaa??

Chcę wiedzieć o nim jak naj-
więcej, zanim pierwszy raz naci-
snę spust migawki. W mieście,
które mam fotografować, staram
się spędzić przedtem dużo czasu,
poznać jego historię, architektu-
rę. Kraków, Warszawa i Wrocław
to trzy wielkie miasta, ale bar-
dzo różne. Każde wymagało ode
mnie odmiennego podejścia do
fotografowania.

DDllaacczzeeggoo ww WWaarrsszzaawwiiee ppaańńsskkii
wwyybbóórr ppaaddłł nnaa UUrrssyynnóóww??

To był nie tyle wybór, ile natu-
ralna kolej rzeczy: na Ursynowie
mieszka moja dziewczyna… Przy-
znaję, że początkowo postrzega-
łem tę dzielnicę jako pasmo kloc-
ków, klocków, klocków, czyli blo-
ków mieszkalnych, za którymi był
już tylko Las Kabacki. Nie pojmo-
wałem, jak jej mieszkańcy mogli
uznać ją za swoją małą ojczyznę.
Musiałem pomieszkać tu pół roku,
porozmawiać z ludźmi, żeby prze-
konać się, że to jest możliwe. Jeśli
ktoś urodził się, spędził dzieciń-
stwo i swoich pierwszych przyja-
ciół poznał na Ursynowie, poczu-
je, że jest to jego miejsce na ziemi.
Zresztą zawsze, kiedy mam wąt-
pliwości, sięgam po aparat foto-
graficzny, który rozwiewa je na
zdjęciach. To w nich odkryłem Ur-
synów.

CCoo kkoonnkkrreettnniiee??
Że tu kwitnie życie, że mimo

gęstej zabudowy jest miejsce na
sentymentalną atmosferę. Po
prostu Ursynów ma coś w sobie.
Trudno mi to wyrazić słowami,
mam nadzieję, że udało mi się te-
go dokonać obiektywem.

JJaakk ddoosszzłłoo ddoo zzoorrggaanniizzoowwaa-
nniiaa wwyyssttaawwyy „„NNiiee mmaa ttoo jjaakk ww
ddoommuu.. UUrrssyynnóóww ww oobbiieekkttyywwiiee
OOlliivveerraa BBuuhhlliiggaa”” ww GGaalleerriiii DDoommuu
SSzzttuukkii??

Najpierw trafiłem z tym pro-
jektem do Wydziału Kultury dla
Dzielnicy Ursynów, gdzie spo-
tkałem się z bardzo życzliwym
zainteresowaniem. Uznano, że
spojrzenie kogoś z zagranicy na
Ursynów w roku jego czterdzie-
stolecia może być ciekawym ak-
centem jubileuszowym. W Wy-
dziale Kultury dowiedziałem się
o Domu Sztuki, który też pod-
szedł do pomysłu z dużą otwar-
tością i zaangażowaniem.

PPyyttaamm zz cciieekkaawwoośśccii:: jjaakkiimm ccyy-
ffrroowwyymm aappaarraatteemm ffoottooggrraaffoowwaałł
PPaann UUrrssyynnóóww??

Cyfrowym? Pan żartuje!
Większość zdjęć robię po stare-
mu, na taśmie światłoczułej. Ob-
raz z aparatu cyfrowego jest ze-
ro-jedynkowy. Wszystko, co za-
wiera się pomiędzy zerem i je-
dynką: subtelności oświetlenia
i kontrastu oraz emocję towa-
rzyszącą naciśnięciu na spust
może całkowicie wydobyć tylko
taśma.

TToo ww ttaakkiimm rraazziiee,, jjaakkąą bbaarrwwnnąą
ttaaśśmmęę mmiiaałł ppaann ww aappaarraacciiee,, wwęę-
ddrruujjąącc zz nniimm ppoo UUrrssyynnoowwiiee??

Barwną? Głównie czarno-bi-
ałą! Kolor czasem się przydaje,
ale często też rozprasza odbior-
cę. Zdjęcie czarno-białe pozwa-
la lepiej skupić się na tym, co w
sfotografowanym motywie jest
najważniejsze.

NNiiee mmooggęę ddoocczzeekkaaćć ssiięę oottwwaarr-
cciiaa wwyyssttaawwyy ii ddzziięękkuujjęę zzaa rroozz-
mmoowwęę..

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

„Nie ma to jak w domu. 
Ursynów w obiektywie 

Olivera Buhliga”. 

GGaalleerriiaa DDoommuu SSzzttuukkii,, WWiioollii-
nnoowwaa 1144,, 77-3311 mmaarrccaa.. 

Wystawa sfinansowana ze
środków Dzielnicy Ursynów m.
st. Warszawy.

We wtorek, 7 marca, o godzinie 18.00 w Domu Sztuki
SMB „Jary” zostanie otwarta wystawa fotograficzna
„Nie ma to jak w domu. Ursynów w obiektywie Olivera
Buhliga” zorganizowana z okazji czterdziestolecia Ur-
synowa. Rozmawiamy z autorem zdjęć.
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