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W tych dniach obdzwa-
niam znajomych arty-
stów, pisarzy, scenarzy-

stów, dziennikarzy, wydawców i
gratuluję im, że wreszcie się docze-
kali. Parlament Europejski uchwa-
lił bowiem dyrektywę, która ma
chronić prawa autorskie na wol-
nym rynku cyfrowym. Od począt-
ku XXI wieku, gdy Internet na do-
bre się nam rozhulał, medium to,
mało jeszcze sprawdzone, okazało
się swego rodzaju piratem, igno-
rującym z jednej strony tradycyjne
zasady środków masowego prze-
kazu, z drugiej zaś – istniejące od
początków poprzedniego stulecia
konwencje, regulujących przestrze-
ganie praw twórców. Bo tak jakoś
się porobiło, że choć sens pracy
twórczej sensu stricto bynajmniej
się nie zmienił, to jej owoce rzuco-
no na międzynarodowy żer jak pa-
dlinę i nie autorzy dzieł, lecz wiel-
kie platformy internetowe zaczęły
ciągnąć z  tego biznesu krociowe
zyski, związane z umieszczanymi
obok utworów reklamami.

B ezkarność takiego postępo-
wania sprawiła też, że np.
uczciwe i odpowiedzialne

dziennikarstwo informacyjne, się-
gające do sprawdzonych źródeł,
zostało w dużym stopniu podcięte
przez tworzone bezczelnie w Inter-
necie fałszywki, fake newsy, a tak-
że przez coś, co nazywamy teraz
mową nienawiści. Beneficjentami

tej rozpusty stali się właściciele naj-
większych platform – jak Google i
Facebook. Ten pierwszy ma w
ostatnich latach przychody prze-
kraczające nawet 100 mld dola-
rów rocznie. Reklamy umieszcza-
ne w wyszukiwarce Google’a, w
GMail, YouTube robią swoje. Coraz
większe zyski generuje rynek mo-
bilny. Co ciekawe, rekordy powo-
dzenia bije w skali światowej ko-
munikator WhatsApp, stworzony
w USA przez imigranta ukraiń-
skiego Jana Kouma i sprzedany
przez niego Facebookowi Marka
Zuckerberga za 19 mld zielonych. 

C ałkiem niedawno Mark mu-
siał tłumaczyć się w Kongre-
sie z nadużywania prywat-

ności użytkowników Facebooka,
który przecież jest przez nas wszyst-
kich ulubionym narzędziem kon-
taktów społecznościowych, Mark
obiecał poprawę, ale się przesłu-
chaniem specjalnie nie przejął. Tak
naprawdę, to nie do Zuckerberga i
jego kolegów po fachu trzeba mieć
pretensje, tylko do prawników, któ-
rzy nie nadążają za postępem tech-
nicznym, a już senatorowie amery-
kańscy może najmniej wiedzą co
to są media cyfrowe, dzięki którym
cały świata mamy na wyciągnię-
cie ręki. Niezależnie od tego jednak
praca twórcza w każdym wydaniu
pozostaje pracą twórczą. Gdy ktoś
napisze świetny felieton, zyska fa-
nów bezkonkurencyjnym blogiem,
opublikuje znakomitą książkę,
skomponuje światowy przebój –
wszystko to ma swoją wartość, z
której nie powinien ciągnąć wyłącz-
nego zysku ktoś inny. Niektórzy in-
ternauci powiadają wprawdzie: co
byście zakichani twórcy bez Go-
ogle’a czy YouTube’a znaczyli? To
on wam daje szansę międzynarodo-
wego zaistnienia, czego nie zastąpi
np. choćby największy nakład

książki albo wyśpiewywanie naj-
wspanialszej arii operowej li tylko
w teatralnym zaciszu względnie na
płytach. Czy zresztą jest sens rozpa-
trywania odwiecznej kwestii:
pierwsze było jajko czy kura?

W edle dyrektywy, przegło-
sowanej przez Parla-
ment Europejski (za 348

posłów, przeciw – 274 przy 36
wstrzymujących się od głosu) wie-
le treści, chwytanych i rozpo-
wszechnianych – powiedzmy –
przez Google’a, musi być teraz fil-
trowana, by nie naruszać bezkar-
nie praw autorskich nawet na
gruncie zwyczajnych newsów. Od-
powiedzialność za naruszenia bę-
dą ponosić automatycznie właści-

ciele platform internetowych. Go-
ogle nie może bezkarnie sięgać do
kieszenie dziennikarzy Adama
Michnika czy Jacka Karnowskiego
lub piosenkarki Maryli Rodowicz.
Dotychczas było tak, że twórcy po-
zostawali malusieńkimi pionkami
w starciu z potentatami sieci i prak-
tycznie nie mieli szans wywalcze-
nia należnych im tantiem, nie dys-
ponując sztabem wyspecjalizowa-
nych i wysoko opłacanych praw-
ników. Teraz to ma się radykalnie
zmienić, jakkolwiek fachowcy z gó-
ry uprzedzają, że  kontrola udo-
stępnianych publicznie materia-
łów będzie trudna, między inny-
mi dlatego, że tylko owi potentaci
dysponują wystarczająco wydol-

nymi filtrami. A oni jeszcze w cza-
sie paroletniej dyskusji nad wpro-
wadzoną ostatecznie dyrektywą –
z łatwością kupowali sobie popar-
cie internautów, ostrzegając, że
kończy się wolność słowa w necie i
że Parlament Europejski chce po
prostu wprowadzić cenzurę. Nie
jest to oczywiście prawda. Przede
wszystkim, dyrektywa nie obejmu-
je swoimi ograniczeniami Wikipe-
dii, nie utrudnia rozpowszechnia-
nia treści encyklopedycznych, z któ-
rych tak chętnie korzystamy, nie
uniemożliwia tworzenia memów.

I stotnym novum, jakie wniesie
dyrektywa, jest to, że do tej po-
ry firmy internetowe były zo-

bowiązane do powstrzymania na-

ruszeń prawa autorskiego albo fał-
szywek, gdy osoba poszkodowana
o to się do nich zwróciła, co mu-
siało być skomplikowane i uciążli-
we. Teraz te firmy muszą przestrze-
gać (od momentu wejścia dyrek-
tywy w życie) m. in. z racji umów
licencyjnych. 

N owe prawo unijne staje się
wsparciem dla świata
dziennikarskiego, zmusi

właścicieli agregatów newsowych
do dzielenia się zyskiem z rzeczywi-
stymi twórcami wiadomości, a sko-
rzystają na tym również – na zasa-
dzie praw pokrewnych – wydawcy
prasowi, właściciele stacji telewi-
zyjnych itd. Większość państw-
-członków Unii opowiedziała się
za dyrektywą, polski rząd jednak
jej nie poparł. Nie poparło zresztą
wielu eurodeputowanych, przede
wszystkim spod znaku PiS, PSL,
ale i połowa posłów PO nie głoso-
wała „za”. Nawet trudno się temu
dziwić, skoro nawyk bezpłatnego
korzystania z sieci w niemal nie-
ograniczonym zakresie wszedł już
wszystkim w krew. Młodzieży suge-
ruje się, że Parlament uchwalił coś
na wzór już nieco zapomnianej, a
kiedyś gremialnie oprotestowanej
regulacji ACTA i dyrektywę nazy-
wa się ACTA II, próbując to określić
ocenzurowaniem Internetu. Tak
akurat na pewno nie jest, ale jak re-
alizacja dyrektywy będzie realizo-
wana w praktyce, przekonamy się
dopiero wtedy, gdy cały proces ofi-
cjalnie ruszy. Z góry można wsze-
lako powiedzieć, że nic nie jest na
tym świecie doskonałe. Może kry-
tykom nowego rozwiązania prze-
mówi jednak do wyobraźni to, że w
tej grze, tylko na polskim rynku,
chodzi o miliardy dolarów. 

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

JJ aa kk  ss ii ęę  oo dd nn oo ss ii ćć  aa dd  „„ AA cc tt aa  II II ”” .. .. ..JJ aa kk  ss ii ęę  oo dd nn oo ss ii ćć  aa dd  „„ AA cc tt aa  II II ”” .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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W minioną niedzielę za-
kończył się IV Ursynowski
Kalejdoskop Teatralny,
podczas którego zaprezen-
towano dziesięć spektakli
od dramatu po komedie,
od teatrów profesjonal-
nych po teatry amator-
skie, ale zawsze z ważnym
i aktualnym przesłaniem. 

Istny KALEJDOSKOP nastro-
jów mieniący się barwą, klima-
tem, humorem, patosem prze-
noszący nas w świat miłości, dra-
matu lub marzeń. Repertuar za-
równo dla widzów dorosłych jak
i dla dzieci.

W tegorocznej edycji gościli-
śmy na Ursynowie m. in.: Adama
Ferencego w spektaklu „Cudo-
twórca”, Jerzego Trelę i Piotra
Cyrwusa w spektaklu Teatru STU
„Wariacje Tischnerowskie”, Bar-
tłomieja Topę, Izabelę Kunę i Re-
natę Dancewicz w spektaklu „Lu-

dzie Inteligentni”, Sonię Boho-
siewicz w spektaklu „Chodź ze
mną do łóżka”, Dominikę Osta-
łowską w spektaklu „Cudowna

terapia” oraz uczestniczyliśmy w
premierze przedstawienia ursy-
nowskiego Teatru Kontrapunkt
– „Antygona w Nowym Jorku”.

A tak kalejdoskop podsumo-
wał na swoim profilu w mediach
społecznościowych zastępca bur-
mistrza Klaudiusz Ostrowski:

Ursynowski Kalejdoskop Te-
atralny już za nami, a oto kilka
liczb związanych z UKT:

Liczba wydarzeń – 11
Liczba widzów – 2 600
Liczba zgłoszeń – 8 300
Liczba aktorów – 40
Liczba placówek, w których

odbywało się UKT – 7 
Liczba użytych reflektorów –

184
Siła oklasków – 82 dB
Liczba wpitych kaw przez or-

ganizatorów – 96
Liczba zużytej energii – 24 kW
Moc entuzjazmu – 100%

Po entuzjastycznym i ciepłym
przyjęciu spektakli teatralnych
IV UKT czas już stwierdzić, że
URSYNÓW CZEKA NA TEATR.

PPAASSSSAA:: WW oobbeeccnneejj kkaaddeennccjjii uurr-
ssyynnoowwsskkiieeggoo ssaammoorrzząądduu pprrzzyyppaa-
ddłłyy PPaannuu mm.. iinn.. kkwweessttiiee ssppoorrttuu ii
rreekkrreeaaccjjii..  JJaakk zz tteejj nnoowweejj ppeerr-
ssppeekkttyywwyy oocceenniiaa PPaann ssppoorrttoowwyy
ppootteennccjjaałł ii ooffeerrttęę nnaasszzeejj ddzziieellnniiccyy??

PPIIOOTTRR ZZAALLEEWWSSKKII:: Niezmier-
nie mi miło, że w tej kadencji bę-
dę miał przyjemność zajmować
się ursynowskim sportem. Te-
matyka jest mi dobrze znana,
ponieważ od najmłodszych lat
aktywność fizyczna jest dla mnie
jednym z istotnych elementów
życia. Sam również regularnie
biegam, szczególnie bliskie są
mi trasy biegowe zlokalizowane
na terenie naszego skarbu przy-
rodniczego, czyli Lasu Kabackie-
go. Mieszkańcy Ursynowa są
bardzo aktywni fizycznie – za-
równo ci młodsi, jak i starsi.  Ur-
synowskie propozycje dotyczące

sportu i rekreacji do nich adreso-
wane – to zarówno te samorzą-
dowe, jak i prywatne czy ofero-
wane przez kluby sportowe.
Ważną rolę pełni tutaj nasz dy-
namicznie działający dzielnico-
wy ośrodek, czyli Ursynowskie
Centrum Sportu i Rekreacji, dys-
ponujące trzema pływalniami,
dwiema halami sportowymi i
klubami fitness.

Obecna oferta dzielnicowa
jest więc zróżnicowana i obejmu-
je dużo dyscyplin oraz aktywno-
ści. To nie lada wyzwanie spro-
stać najróżniejszym, często zmie-
niającym się oczekiwaniom, ale
sądzę, że dostępne propozycje są
atrakcyjne dla ursynowian. 

Jak wielki potencjał tkwi w
mieszkańcach Ursynowa, świadc
zy chociażby liczba dzieci i mło-
dzieży trenujących w klubach, a

także duża frekwencja na naj-
różniejszych imprezach, w
obiektach sportowo-rekrea-
cyjnych czy na popularnych
ścieżkach biegowych w Lesie Ka-
backim.  Reprezentanci naszych
klubów uzyskują bardzo dobre
wyniki w zawodach, m. in. w
pływaniu, lekkiej atletyce, judo,
szermierce, siatkówce, koszy-
kówce czy innych dyscyplinach,
w tym także w rywalizacji ogól-
nopolskiej. Doskonale wypada-
my w sportowych starciach  ze
szkołami z innych dzielnic, w ra-
mach Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży. W ubiegłym roku
szkolnym Ursynów zdobył dru-
gie miejsce w Warszawie w kla-
syfikacjach generalnej i meda-
lowej, a w punktacji dzieci do 13
lat stanęliśmy na najwyższym
stopniu podium. 

Dostrzegam także duże moż-
liwości rozwoju potencjału lek-
kiej atletyki w naszej dzielnicy –
bieganie jest jedną z najpopu-
larniejszych aktywności fizycz-
nych na Ursynowie, mamy też
prężnie działający Akademicki
Klub Lekkoatletyczny, a na tere-
nie obiektów Szkoły Podstawo-
wej  nr 303 przy ul. Koncerto-
wej treningi prowadzi cztero-
krotny mistrz olimpijski Robert
Korzeniowski.

JJaakk wwyygglląąddaajjąą sspprraawwyy iinnffrraa-
ssttrruukkttuurryy ssppoorrttoowweejj ww nnaasszzeejj
ddzziieellnniiccyy??

Ostatnie lata to przede wszyst-
kim konsekwentna realizacja
planów dotyczących budowy i
modernizacji szkolnej bazy spor-
towej. Ubiegła kadencja upłynę-
ła pod znakiem finalizowania

wieloletniego procesu budowy
boisk przy szkołach podstawo-
wych. Teraz już wszystkie z nich
mają własne boiska. Nie zapo-
minamy również o najmłod-
szych – w przyszłym roku przy
ul. Teligi powstanie pierwsze na
Ursynowie boisko piłkarskie dla
przedszkolaków.  Trwa także
proces modernizacji przedszkol-
nych placów zabaw. 

Stopniowo rozwijamy sieć si-
łowni plenerowych wraz z urzą-
dzeniami do ćwiczeń kalistenicz-
nych, czyli o opartych o masę
własnego ciała, powstały także
kolejne ogólnodostępne boiska.
W ubiegłym roku zrealizowali-
śmy również dwa ciekawe pro-
jekty z Budżetu Partycypacyjne-
go, adresowane do miłośników
jazdy na rowerze – pod Górką
„Kazurką”. W pobliżu Parku im.
Cichociemnych Spadochronia-
rzy AK powstał pumptrack czyli
rodzaj toru do wyczynowej jazdy
rowerowej, gdzie można rozwi-
nąć swoje umiejętności przed wy-
ruszeniem na bardziej wymaga-
jące trasy. Na osiedlu przy ul. Ka-
zury pojawiło się  natomiast mia-
steczko ruchu drogowego, zaś na
terenie tzw. Sadku Natolińskego
sportowy plac zabaw. Śmiało
mogę więc powiedzieć, że obec-
nie Ursynów obfituje w różne
obiekty do uprawiania sportu –
do dyspozycji są zarówno hale i
sale sportowe, pływalnie, siłow-
nie oraz kluby fitness, korty teni-
sowe, boiska do gier zespoło-
wych, bieżnie, ścieżki biegowe
jak i bogata infrastruktura rowe-
rowa oraz inne urządzenia.  

W tym roku planujemy budo-
wę kolejnego pumptracka, po-

łączonego ze skateparkiem – w
kultowym dla fanów deskorolki
miejscu, czyli na terenie starych
betonowych kortów, zlokalizo-
wanych po północnej stronie Ko-
py Cwila.

Mamy także dobre informa-
cje dla ursynowskich  miłośni-
ków szermierki. Jest już gotowy
projekt hali szermierczej, a tak-
że pozwolenie na jej budowę. W
tej chwili dzielnica jest na eta-
pie przygotowywania postępo-
wania przetargowego oraz po-
zyskiwania dofinansowania na
realizację tej inwestycji. 

BBaarrddzzoo bbrraakkuujjee jjeeddnnaakk ppeełłnnoo-
wwyymmiiaarroowweeggoo bbooiisskkaa ppiiłłkkaarrsskkiiee-
ggoo zz 440000-mmeettrroowwąą bbiieeżżnniiąą......

Tak, niewielki stadion piłkar-
sko-lekkoatletyczny to obiekt
sportowy, którego brak odczu-
wamy już od dawna. Poważnie
ogranicza to możliwości rozwo-
ju naszych klubów sportowych.
Największy dzielnicowy klub pił-
karski, zrzeszający ponad 600
zawodników SEMP Ursynów,
swoje spotkania w Lidze Okręgo-
wej, jak i w wyższych klasach w
rozgrywkach juniorskich, zmu-
szony jest rozgrywać na boisku
w Ursusie. Chcemy także jesz-
cze bardziej postawić na lekką
atletykę, mamy przecież na Ursy-
nowie świetnych trenerów i uta-
lentowanych zawodników. Bez
odpowiedniej infrastruktury
możliwości rozwoju są jednak
ograniczone. 

Przy planowaniu powstania
takiego obiektu najistotniejszym
problemem jest brak odpowied-
niego terenu, na którym mógłby
on powstać. W planach było wy-

budowanie stadionu na dział-
kach zlokalizowanych u zbiegu
ulic Gandhi i Pileckiego, w pobli-
żu „Areny Ursynów”. Niestety
pojawiły się roszczenia do części
tego terenu. Rozpatrzenie wnio-
sków o zwrot nieruchomości po-
trwa zapewne jeszcze kilka lat.
Od dłuższego czasu szukamy
więc innych lokalizacji, w tej
chwili nie chciałbym jednak
zdradzać jeszcze szczegółów.

AA ccoo zz rroozzwwoojjeemm ppoozzoossttaałłyycchh
aakkttyywwnnoośśccii ssppoorrttoowwyycchh ii rreekkrree-
aaccyyjjnnyycchh??

Będziemy kłaść nacisk na dal-
sze wspieranie seniorów w podej-
mowaniu aktywności fizycznej.
Jest już sporo programów obej-
mujących różne zajęcia tego doty-
czące. To m. in. programy  gimna-
styczne i fitnessowe, obejmujące
pilates, nordic walking, prowa-
dzone zarówno przez dzielnicę,
jak i przez dofinansowane ze środ-
ków dzielnicy organizacje poza-
rządowe. Te zajęcia cieszą się one
dużą popularnością.

Nie zapominamy rzecz jasna
także o innych grupach wieko-
wych. Będziemy kontynuować i
rozwijać programy oraz imprezy
sportowe, zarówno dla przed-
szkolaków, dzieci i młodzieży
szkolnej, dorosłych jak i całych
rodzin. Trudno w skrócie opisać
wszystkie propozycje, ale szcze-
gółowo można im się przyjrzeć
na naszej stronie internetowej
www.sport.ursynow.pl. 

Możliwości do aktywnego
spędzania czasu jest więc wiele,
najważniejsze to wstać z kanapy,
by zadbać o swoją kondycję i
zdrowie.

Wywiad z zastępcą burmistrza Ursynowa Piotrem Zalewskim

Ursynów nie siedzi na kanapie...

Trela, Ferency, Dancewicz, Ostałowska...

Jak Ursynów  żył teatrem

Na „Orliku” w Parku Przy Bażantarni pojawił się do-
stępny dla wszystkich defibrylator. Urządzenie przy-
wracające akcję serca zakupiono w ramach realizacji
projektu Budżetu Partycypacyjnego, na który zagłoso-
wało 1595 osób. 

Program powszechnego dostępu do defibrylacji zakłada, że roz-
mieszczenie urządzeń powinno umożliwić skorzystanie z ich pomo-
cy w czasie poniżej 2 minut. Do tej pory, aby komuś pomóc w Par-
ku Przy Bażantarni, trzeba było biec na najbliższą stację metra. 

– Stąd ten pomysł, zwłaszcza, że w parku regularnie odbywają
się biegi oraz treningi. Między innymi – Parkrun i Bieg Chomika, w
którym uczestniczą ludzie w różnym wieku, również niepełno-
sprawni. Defibrylatorem może posługiwać się każdy. Urządzenie ma
instrukcję obsługi oraz wydaje podczas użycia komendy głosowe.
Wystarczy tylko przełamać barierę psychologiczną – mówi Seba-
stian Wojciechowski, pomysłodawca projektu do Budżetu Partycy-
pacyjnego, jeden z twórców ursynowskiego Parkrun.

Warto wiedzieć, że natychmiastowa pomoc przy zatrzymaniu ak-
cji serca daje dużo większe szanse na przeżycie. Z każdą upływa-
jącą minutą, szanse na przywrócenie tętna maleją o około 10 pro-
cent, a po 10 minutach jest za późno na uratowanie życia.

Defibrylator znajduje się w pomieszczeniu pracowników ochro-
ny boiska „Orlik” przy ul. Przy Bażantarni 3. Odpowiednie oznacze-
nia znajdziemy również na ogrodzeniu obiektu.

Defibrylator Przy Bażantarni
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ŻŻoołłnniieerrzzee WWyykkllęęccii 11994444-11996633.. 29 marca zapraszamy do Magda-
lenki na spotkanie z Leszkiem Żebrowskim – historykiem, publicy-
stą i działaczem społeczno-politycznym. Spotkanie będzie poświę-
cone losom Żołnierzy Wyklętych. Centrum Integracji Społecznej w
Magdalence, ul. Lipowa 28, godzina 18.00, wstęp wolny. 

GGDD DDaannccee SShhooww ww ŁŁaazzaacchh.. Marzec w gminie Lesznowola  zakoń-
czy się sportową imprezą taneczną, organizowaną już tradycyjnie
w SP Łazy. Ogólnopolski turniej taneczny GD Dance Show w for-
mule Grand Prix Polski Ekstraklasy Federacji Tańca Sportowego
zgromadzi na parkiecie najlepsze pary taneczne z całej Polski, któ-
re wystartują w różnych kategoriach wiekowych i tanecznych. Tan-
cerze będą walczyli m. in. o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Ga-
lę wieczorną poprowadzi znana z programu Taniec z Gwiazdami
„Czarna Mamba” Iwona Pavlović. Zapraszamy na to wydarzenie w
sobotę 30 marca godz. 18.30, Łazy ul. Ks. Słojewskiego 1. Wstęp bez-
płatny, liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki można
otrzymać w gminnych  szkołach publicznych.  

LLaass DDoobbrreejj WWoollii.. W sobotę 6 kwietna zapraszamy do wspólnego
sadzenia lasu z podopiecznymi Stowarzyszenia Dobra Wola. Zbiór-
ka o godz. 9.30 przy ul Gajowej na terenie lasu w Lesznowoli/Wil-
czej Górze. Dokładne wskazówki dojazdu dostępne są na stronie Go-
ogle Maps po wpisaniu hasła „IV Las Dobrej Woli”. Na ul. Gajowej
odbędzie się również zbiórka elektrośmieci – za każdy przyniesio-
ny sprzęt roślina! Impreza została objęta Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Lesznowola. 

CCllaassssiicc CCaarrss 22001199.. Również w sobotę 6 kwietna zapraszamy fa-
nów motoryzacji klasycznej  na  rozpoczęcie sezonu Nowa Iwicz-
na Classic Cars  2019. To połączenie wystawy zabytkowych aut z pik-
nikiem rodzinnym. Impreza odbędzie się w Mysiadle  na terenach
po byłym KPGO Mysiadło, wejście od ul. Osiedlowej 2. Zaprasza-
my w godzinach 10.00 -17.00. Wydarzenie zostało objęte Honoro-
wym Patronatem Wójta Gminy Lesznowola. 

GGaarraażżóówwkkaa ww LLeesszznnoowwoollii –– kup, sprzedaj, wymień! W niedzie-
lę 7 kwietnia zapraszamy na organizowaną po praz pierwszy w Lesz-
nowoli wyprzedaż garażową. Zachęcamy mieszkańców gminy do
udziału i zgłaszania swoich stoisk. Garażówka odbędzie się w go-
dzinach 12.00-16.00 w Lesznowoli przy Urzędzie Gminy, na tere-
nie parkingu dla pracowników Urzędu. Więcej informacji  na stro-
nie internetowej www.lesznowola.pl i facebooku Urzędu Gminy
Lesznowola oraz w pok. 108 na I piętrze. 

KKwwiieecciieeńń zz DDiieetteettyykkiieemm – czas na zmiany! Kwiecień w Urzędzie
Gminy Lesznowola to miesiąc bezpłatnych porad dietetycznych.
Zapraszamy do skorzystania z analizy składu ciała (zawartości
tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej), metabolizmu spoczynko-
wego, wieku metabolicznego, masy mineralizacji kostnej, oceny
fizycznej, nawodnienia) oraz konsultacji z dietetykiem z Porad-
ni Effecta. Konsultacje będą się odbywały w dniach 11, 18 i 25.04,
w godz. 9.00-13.00 w pok. 104 na I piętrze w Urzędzie Gminy
Lesznowola. Obowiązują wcześniejsze zapisy (tel. 606 228
038). Akcja została objęta Honorowym Patronatem Wójta Gmi-
ny Lesznowola. 

U G  L e s z n o w o l a

Lesznowola 
Co, gdzie, kiedy? 

Mini  informator 
Mieszkańca

Są chętni do budowania 
kompleksu przy Zaruby!

Jak poinformował Urząd Dzielnicy Ursynów, w dniu 27 mar-
ca otwarto oferty złożone w postępowaniu na   „Budowę kom-
pleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby
w Warszawie. W terminie określonym przez Zamawiającego
zostały złożone 2 oferty. 

Na Ursynowie powstanie zespół oświatowy, składający się z 8-od-
działowego przedszkolaoraz 16-oddziałowej szkoły podstawowej.
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 48 999 644,33 zł brut-
to. Ofertę nr 1 złożyło Konsorcjum firm: Balzola Polska sp. z o.o. oraz
Construcciones y Promociones Balzola, Sociedad Anonima (spółka
akcyjna) mająca swoją siedzibę w Av. Sabino Arana, 20 3, 48013 Bil-
bao, Vizcaya, Hiszpania  – wartość oferty to 45 359 595,39 zł.  Ofer-
ta nr 2 została  złożona przez Fundamental Group S.A. ul. Puław-
ska 145 z zaproponowaną kwotą 47 757 248,83 zł

– Mamy dwie złożone oferty na budowę tak oczekiwanego
przez wszystkich kompleksu oświatowego. Po weryfikacji otrzy-
manych dokumentów nastąpi podpisanie umowy z wybranym
wykonawcą. Do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji prowadzi dłu-
ga droga, jesteśmy już jednak na ostatniej prostej. Szczęśliwym
finałem prac budowlanych, które wkrótce ruszą pełną parą, bę-
dzie możliwość uruchomienia tej placówki w 2020 roku – mó-
wi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Twoja decyzja, czyjeś życie
W najbliższą sobotę, 30 marca, w godz. 9.00 – 14.00 odbę-

dzie się kolejna zbiórka krwi pn. „Twoja decyzja, czyjeś ży-
cie”. W bieżącym roku zapraszamy na 11 zbiórek krwi, które
organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursy-
nów” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warsza-
wy. Krwiobus będzie czekał na parkingu przy Urzędzie Dziel-
nicy Ursynów.

Dzielnica Ursynów otrzy-
mała dofinansowanie na
2 wnioski w resorto-
wym programie rozwoju
instytucji opieki nad
dziećmi do lat 3 „MA-
LUCH+” 2019. Łączna
wartość pozyskanego do-
finansowania to 4 280
188,00 PLN. Do każdego
ze żłobków zaplanowano
przyjęcie z terenu naszej
Dzielnicy po 150 dzieci
do lat 3. 

Oba nowe żłobki zostaną wy-
posażone i dostosowane do po-
trzeb najmłodszych, a nowe miej-
sca dla maluchów rozwiążą pro-
blem wielu rodziców. Środki te
zostaną wykorzystane na dokoń-
czenie budowy powstającego
żłobka integracyjnego przy ul.
Kazury. Wartość inwestycji wraz
z infrastrukturą zewnętrzną w
roku 2019 wynosi 8 153 497,12
PLN, a dofinansowanie – 3 300
000,00 PLN). Drugi żłobek przy
ul. Cynamonowej wraz z infra-

strukturą zewnętrzną jest już
wybudowany, trwają odbiory
techniczne i przygotowywane
są postępowania przetargowe na
jego wyposażenie. Wartość in-
westycji w roku 2019 wynosi 1
225 235,00 PLN, z czego 980
188,00 PLN to dofinansowanie.

Dodatkowo w dniu 20 marca
2019r. Urząd Dzielnicy Ursynów
złożył projekt o dofinansowanie
dla Przedszkola Specjalnego nr
213 pod nazwą “Przedszkole Ma-
rzeń” (RPO WM 2014-2020). W

jego ramach wsparciem objętych
zostanie 47 wychowanków przed-
szkola oraz dzieci uczęszczają-
cych do poradni Wczesnego
Wspierania Rozwoju na terenie
Ursynowa. W projekcie zaplano-
wano zajęcia z dogoterapii, arte-
terapii, hipoterapii, trening umie-
jętności emocjonalnych i społecz-
nych, oraz multimedialne zajęcia
grupowe rozwijające komunika-
cję. Wsparciem na szkolenia z
komunikacji alternatywnej zosta-
ną objęci również nauczyciele z
PS 213 (6 osób). Projekt zakłada
również doposażenie placówki w
sprzęt multimedialny. Wartość
projektu wynosi 376.989,60 zł,
wniosek o dofinansowanie -
301.509,60 zł (79,98%), wkład
własny - 75.480,00 zł.

– To kolejna dobra wiadomość
dla ursynowskich dzieci i ich ro-
dziców. Obok środków finanso-
wych na remonty i inwestycje ur-
synowska oświata otrzyma zna-
czące wsparcie ze środków unij-
nych. Cieszę się z ponad 4 mln zł,
które pozyskaliśmy na nasze dwa
nowe żłobki i trzymam kciuki,
aby także Przedszkole Specjalne
nr 213 otrzymało unijne wsparcie
– mówi burmistrz Robert Kempa.

Unijne pieniądze na żłobki i przedszkole

BBuuddoowwaa żżłłoobbkkaa pprrzzyy uull..KKaazzuurryy..
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PINB wstrzymał budowę biurowców przy ul. Baletowej

Żeby nie doszło do podtopień...

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Walka trwa już wiele lat
W lutym bieżącego roku temat Stawu

Głębokiego powrócił po raz kolejny pod
obrady Komisji Architektury i Ochro-
ny Środowiska. Przyczyną był sygnał
przekazany przez okolicznych miesz-
kańców za pośrednictwem radnego
Leszka Lenarczyka   o wycince 320
drzew i zasypaniu części stawu. Jak wy-
jaśniał obecny na posiedzeniu zastępca
burmistrza Ursynowa Bartosz Domi-

niak, przekazana informacja po prze-
analizowaniu okoliczności stała się pod-
stawą do wystąpienia do Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

– Oprócz warunków zabudowy i po-
zwolenia na budowę  są jeszcze dwa
dokumenty wydane przez m. st. War-
szawę, a konkretnie przez Biuro Ochro-
ny Środowiska i ówczesnego geologa
powiatowego – dwa pozwolenia wod-
noprawne, dotyczące tego co się dzie-
je ze Stawem Głębokim. Z analizy uza-
sadnienia do tych pozwoleń wynika,
że intencją inwestora było przesunię-
cie stawu, ponieważ utrudniał opty-
malną zabudowę działki. Stąd pojawi-
ła się koncepcja zasypania 620 m stawu
z jednej strony i wykopaniu z innej stro-
ny 670 metrów kwadratowych. Tam nie
ma nic powiedzianego na temat głębo-
kości, poza tym,  że objętość powinna
się trochę powiększyć. I tyle wynika z
tych pozwoleń wodnoprawnych – mó-
wił wiceburmistrz Dominiak.  

Niewyjaśnione wątpliwości wokół
inwestycji  trwają już od wielu lat, prak-
tycznie od samego początku. –  To dzie-
je się nie od dziś - mówił radny Leszek
Lenarczyk.  – Bo jak wynika z doku-
mentów, to może być zasypane 620 me-
trów, ale jak ja oceniam,  jest więcej za-
sypane.  I nic nie jest robione, by staw
ten poszerzyć do wielkości poprzed-
niej. Ja mam obiekcje, że woda ta pozo-
stanie tylko na papierze. Już w 1999 r.
pisałem do Urzędu byłej gminy Ursy-
nów, do ówczesnego wiceburmistrza
Tomasza Grochulskiego,  interpelację
dotyczącą zasypania Głębokiego Sta-
wu w rejonie ul. Gajdy, Baletowa, Pu-
ławska. „Pod wpływem mieszkańców
ul. Gajdy została przeprowadzona w
dniu 26 maja br. wizja lokalna. Stwier-
dzono, że teren między ul. Baletową a
Puławską  jest nawożony ziemią z wy-
kopów. Od wschodniej strony od ul. Pu-
ławskiej Staw Głęboki jest zasypany
gruzem betonowym i ziemią. Od za-
chodniej strony stawu od ul. Gajdy wo-
dy wylewają się w kierunku zabudowy
i ulicy”. Podczas kontroli wezwano Straż
Miejską, która stwierdziła zasypywa-
nie linii brzegowej Stawu Głębokiego
gruzem budowlanym oraz ziemią. W
konsekwencji  wstrzymano  prowadze-
nie prac budowlanych – wyjaśniał rad-
ny Lenarczyk.

Istotnym elementem problemu jest
fakt, że Staw Głęboki pełni  funkcje re-
tencyjne, pobierając nadmiar wód z
roztopów wiosennych czy powstałych w
wyniku intensywnych opadów. A wody
gruntowe są powodem wielkiego niepo-
koju mieszkańców. Wielokrotnie  po
ulewach w różnych lokalizacjach  Zie-
lonego Ursynowa występowały podto-
pienia, które dotknęły mieszkańców,
powodując wielotysięczne straty.  

Natomiast Polkomtel niezmiennie
wyjaśnia, że posiada wszystkie niezbęd-
ne zgody i decyzje, w tym również  po-
zwolenie wodnoprawne. Jak ciekawost-
kę można przytoczyć fakt, że urząd
dzielnicy Ursynów – na przełomie 2014
i 2015 roku – wnosił o odmówienie wy-
dania Polkomtelowi pozwolenia wod-
noprawnego ze względu na narusze-
nie warunków ochrony środowiska i
sprzeczność z ustawą Prawo Wodne.
Jednakże przytoczone przez ursynow-
ski urząd argumenty okazały się dla
Biura Ochrony Środowiska  niewystar-
czające, zaś  Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska jako swego rodza-
ju bonus wyraziła  zgodę na prace pod-
czas okresu ochronnego dla ptactwa.

PINB wkracza do akcji
Wycięcie  jesienią 2018 roku 320

drzew, zlokalizowanych na południowej
części działki w bezpośrednim  sąsiedz-
twie Stawu Głębokiego, uzmysłowiło
mieszkańcom, że znów coś zaczyna się
dziać w rejonie Stawu Głębokiego.
Wkrótce pojawił się ciężki sprzęt, rozpo-
częto prace przy wykopach i budowie
ścian szczelinowych. Rozpoczęcie in-
tensywnych prac budowlanych stało się
faktem. Był to zarazem ostatni dzwo-
nek, by skłonić inwestora do wyjaśnie-
nia istniejących w ocenie mieszkańców
nieprawidłowości .

Wniosek złożony do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o
kontrolę zaowocował jej przeprowa-
dzeniem w dniu 8 marca 2019 roku. Po
dokonanej przez inspektora wizytacji
w terenie i przeglądzie dokumentacji,
PINB postanowił wstrzymać prowadzo-
ne roboty budowlane. Okazało się, że
pojawiły się  nowe okoliczności. 

Obecne roboty budowlane są na eta-
pie wykonywania ścian szczelinowych
po obrysie budynku B2 (lokalizacja od
strony ulicy Baletowej) , wykopu pod
budynek B1 (lokalizacja od strony ulicy
Puławskiej) oraz odcinkowemu wyty-
czania nowej linii brzegowej Stawu Głę-
bokiego. Prace te określono jako zgodne
z zapisami decyzji  pozwolenia na budo-

wę oraz decyzji pozwolenia wodnopraw-
nego.  Jednakże kością niezgody stało się
wykonanie tymczasowego nasypu o sze-
rokości 5 m w Stawie Głębokim. Wła-
śnie ten nasyp stał się powodem postano-
wienia o wstrzymaniu prac budowla-
nych. Jak stwierdzono w uzasadnieniu
postanowienia “... dokonano istotnych
odstępstw w stosunku do zatwierdzo-
nego projektu budowlanego w zakresie
zagospodarowania terenu w sposób mo-
gący spowodować zagrożenie bezpie-
czeństwa ludzi lub mienia bądź zagroże-
nia środowiska. Wykonane roboty bu-
dowlane polegające na wykonaniu nasy-
pu tymczasowego o szerokości 5 m w
Stawie Głębokim wymagają bezwzględ-
nie uzyskania nowej decyzji pozwolenia
wodnoprawnego “.  Oznacza to tyle, że
inwestor  realizował prace niezgodnie z
warunkami decyzji  o pozwoleniu na bu-
dowę. I dlatego też – z uwagi na dokona-
nie istotnych odstępstw od zatwierdzo-
nego projektu budowlanego – uznano za
zasadne wstrzymanie inwestorowi  robót
prowadzonych przy wznoszeniu “bu-
dynku biurowo - konferencyjno - szkole-
niowego z towarzyszącymi funkcjami
usługowymi i z garażem podziemnym”
przy ulicy Baletowej.  

Budowa został zatem wstrzymana,
zaś inwestor jest zobowiązany m. in.
do sporządzenia i przedłożenia w PINB
w ciągu 30 dni stosownej ekspertyzy
technicznej dotyczącej wykonanego na-
sypu tymczasowego w Stawie Głębo-
kim. Czy jednak postanowienie PINB
będzie w jakiś znaczący sposób wpły-
wać na modyfikację zakresu prac in-
westycyjnych?  Wydaje się to mało
prawdopodobne, gdyż wykonane do-
tychczas prace w większości nie wybie-
gają poza zakres zezwoleń, inwestor
możny i potężny, a samo uchybienie
choć istotne, ma jednak charakter z za-
łożenia tymczasowy i tylko techniczny.
Powstrzymując się od wyrokowania za-
wczasu, nie ulega jednak wątpliwości,
że proces budowy zostanie wstrzyma-
ny na okres kilku miesięcy. 

Abstrahując od dalszego przebiegu
sprawy,  warto przypomnieć w tym miej-
scu wcześniejszą wypowiedź zastępcy
burmistrza Bartosza Dominiaka: 

– Uważam, że zwrócenie się do PINB
było ważnym krokiem -  mówił Domi-
niak. – Był to krok ważny,  chociaż mo-
że wydawać się mało znaczący. Jednak
dzięki temu inwestor wie, że jego dzia-
łania są pod obserwacją PINB, urzędu
dzielnicy, radnych, ale przede wszyst-
kim mieszkańców – podsumował wi-
ceburmistrz Bartosz Dominiak. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) dla m. st.
Warszawy postanowieniem z dniem 15 marca 2019 roku wstrzy-
mał prace związane z budową  dla Polkomtelu sp. z o.o. komplek-
su biurowo - szkoleniowego wraz z garażami podziemnymi  w rejo-
nie Stawu Głębokiego przy ul. Baletowej. Postanowienie to jest
konsekwencją wystąpienia  do władz dzielnicy radnego  Leszka Le-
narczyka z Zielonego Ursynowa i dalszego procedowania z pozio-
mu Prezydenta m. st. Warszawy. 

Umorzono absurdalne
śledztwo w sprawie Ba-
zarku „Na Dołku”. Proku-
ratura stwierdziła, że
urzędnicy odpowiedzialni
za wydanie decyzji o prze-
niesieniu targowiska na
teren dawnej pętli auto-
busowej nie przekroczyli
swoich uprawnień i do-
pełnili wszelkich obo-
wiązków wynikających z
tej decyzji. 

Wstydzić się teraz powinni ci,
którzy przez tyle czasu próbo-
wali zatruwać życie klientom i
kupcom najstarszego targowi-
ska na Ursynowie.

Krótko przypomnę sytuację,
jaka miała miejsce niespełna rok
temu. Pod koniec kwietnia 2018
roku Prokuratura Rejonowa
Warszawa Ursynów wszczęła
śledztwo w sprawie przekrocze-
nia uprawnień lub niedopełnia-
nia obowiązków przez funkcjo-
nariuszy publicznych z Zarządu
Transportu Miejskiego, Zarządu
Dróg Miejskich, Biura Mienia
oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Zawiadomienie to dotyczyło po-
dejrzenia popełniania szeregu
czynów zabronionych w związ-

ku z likwidacją pętli autobusowej
i przeniesienia w to miejsce tar-
gowiska. Zawiadomienie do pro-
kuratury złożyło stowarzyszenie
Otwarty Ursynów. Przez niemal
rok prowadzono śledztwo, do-
konywano czynności dowodo-
wych, przesłuchiwano świad-
ków i... I nie stwierdzono prze-
kroczenia jakichkolwiek upraw-
nień lub niedopełnienia obo-
wiązków. Tyle czasu poświęcono

na wykrycie tego, co było oczy-
wiste. Przecież wszystkie czyn-
ności związane z przenosinami
Bazarku były transparentne i sze-
roko opisywane w mediach.
Zgłoszenie do Prokuratury w tej
sprawie miało charakter polo-
wania na czarownice, niemają-
cego nic wspólnego z interesem
publicznym.

Wielokrotnie alarmowałem,
że ataki na Bazarek w kontek-

ście jego przenosin to tylko i wy-
łącznie szopka polityczna przed
wyborami, próba zdobycia po-
pularności politycznej kosztem
kupców i klientów bazarku.

Absurdalnych zarzutów w sto-
sunku do przenosin Bazarku by-
ło zresztą więcej:

1. Otwarty Ursynów zaskar-
żył wszystkie WZ-etki (Warun-
ki Zabudowy) dotyczące prze-
nosin bazarku, które oczywiście
zostały prawomocnie przywró-
cone.

2. Otwarty Ursynów zarzucił
mi „korupcję polityczną” i cią-
gał po sądach. W obu instancjach
wszystkie zarzuty w stosunku
do mnie zostały oddalone, a sąd
apelacyjny określił tą sytuacje
jako „nieporozumienie”. Ponie-
waż, ze względu na brak jakiego-
kolwiek przewinienia, nigdy nie
powinno dojść do oskarżenia.

3. Otwarty Ursynów złożył za-
wiadomienie do prokuratury w
sprawie przenosin Bazarku, któ-
re zostało w całości umorzone.

Tak więc nie udał się atak na
Bazarek, nie udał się atak na
radnego i nie udał się atak na
urzędników. Wstyd dla tych
wszystkich, którzy dopuścili się

tych oskarżeń i oczerniali ludzi
działających dla dobra miesz-
kańców Ursynowa. Przykre jest
to, że tego typu oskarżenia spo-
wodują jedno: urzędnicy miej-
scy jeszcze bardziej będą bali
się podejmować trudne, ale
zgodne z prawem, konieczne
decyzje, mając w pamięci tę sy-
tuację.

Ja ze swojej strony mogę po-
wtórzyć: kolejny raz: obieca-
łem, że zrobię wszystko, by
przenieść Bazarek w miejsce
czasowej lokalizacji i dotrzy-
małem słowa. Wycofałem się z
Zarządu Stowarzyszenia Kup-
ców, aby w żaden sposób nie
być posądzonym o jakąkolwiek
korzyść z tego, że Bazarek się
przeniósł. Co teraz mnie mar-
twi, to fakt, że aktualne wła-
dze Stowarzyszenia Kupców
nie kontynuują mojej wizji no-
woczesnego targowiska. Mało
tego – zaprzestały starań nie
tylko o nowoczesne pawilony,
ale także o tak potrzebny par-
king dla targowiska, straciły
również teren przyległy do pę-
tli (zgoda po 2-miesiącach użyt-
kowania została cofnięta w wy-
niku braku dbałości o porzą-

dek!). Zrezygnowano z prowa-
dzenia strony internetowej ba-
zarku - jedynej oficjalnej drogi
informacji z klientami. Mam
nadzieję, że w końcu Zarząd
Bazarku podejmie kroki w kie-
runku stworzenia estetyczne-
go i nowoczesnego targowiska,
z którego cały Ursynów będzie
dumny. Bo przecież Bazarek to
fantastyczni Klienci i fanta-
styczni Kupcy. 

Trzeba pomagać Bazarkowi
rozwijać się, a w żadnym razie
nie można go atakować, bo sta-
nowi dobro wspólne ursynow-
skiej społeczności.

P i o t r  K a r c z e w s k i
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Kompromitacja polityków atakujących Bazarek na Dołku

TTyymmcczzaassoowwyy wwaałł zziieemmnnyy ww SSttaawwiiee GGłłęębbookkiimm cczzeekkaa nnaa nnoowwee ppoozzwwoolleenniiaa wwooddnnoopprraawwnnee..
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Jakość warszawskiego
transportu zbiorowego
zdecydowanie wzrosła w
ubiegłych latach i tenden-
cja ta, co do ogółu, utrzy-
muje się mimo wielu trud-
ności. Jak to jednak bywa,
diabeł tkwi w szczegółach. 

W modernizowanym i cały
czas zmieniającym się Metrze,
w jednym punkcie cała idea uła-
twiania życia pasażerom natra-
fiła na wyjątkowo niepodatny
grunt. Mowa jest oczywiście o
bramkach, barykadujących do-
stęp do stacji.

Zarząd Transportu Miejskie-
go realizuje właśnie kolejne za-
mówienie w tym zakresie – tym
razem na wymianę wyjść ewa-
kuacyjnych starego typu, które
były chętnie wykorzystywane
przez pasażerów do omijania
„kołowrotków”. Wedle szacun-
ków, w ten sposób postępowa-
ła ponad połowa pasażerów.
Zmiana obejmie docelowo 12
stacji pierwszej linii Metra i
kosztować będzie podatników
ponad 5 150 000 złotych.
Warto dodać, że wcześniej pa-
sażerów straszono wysokimi
karami, a ZTM uparcie realizu-
je politykę organizowania ko-
lejnych zasieków na pasażerów.
Powodem całej tej walki – z
przysłowiowymi wiatrakami –
ma być rzekome uszczelnianie
systemu biletowego. Takie wy-
tłumaczenie może jednak z
wielu powodów zdumiewać.
Jako stowarzyszenie PROJEKT
URSYNÓW głęboko się z nim
nie zgadzamy. 

Po pierwsze, osoby bez biletu
i tak mają wiele dróg dostania

się na peron, a tym samym jaz-
dy na gapę. Budowa „szczel-
nych” bramek zrodziła koniecz-
ność udostępnienia przy wej-
ściach tzw. wejściówek dla osób
upoważnionych do darmowych
przejazdów. W praktyce, wej-
ściówki pobierają teraz wszyscy
pasażerowie, aby uniknąć ko-
nieczności wyciągania z toreb
swoich kart miejskich. Do dys-
pozycji gapowiczów pozostają
windy, z których skorzystać mo-
że każdy, a także na wielu sta-
cjach dalej łatwo przeskoczyć
bramki z barierkami.

Po drugie, bramki generują
powstawanie… kolejek do Me-
tra. Choć to groteskowe zjawi-
sko ma miejsce głównie na sta-
cjach w centrum miasta lub po-
zostałych w godzinach szczytu,
to wraz z rozwojem drugiej linii
oraz – oby tak było – budową li-
nii trzeciej, może przybrać na
skali. Jak już zostało wspomnia-
ne, czas przejścia osoby przez

bramkę wydłuża się znacząco,
gdy musi otworzyć plecak czy
torebkę, odnaleźć portfel, wy-
ciągnąć z niego kartę miejską i
przyłożyć ją do czytnika. Tłum
przy bramkach w metrze to
ogromne niebezpieczeństwo w
momencie wystąpienia zagro-
żenia i wybuchu paniki.

Co więcej, wystarczy zapytać
kilkoro spośród znajomych, aby
przekonać się, jak wielu miesz-
kańców lub bywalców Warsza-
wy posiada już imienny bilet dłu-
gookresowy. Nie można w imię
walki z przejazdami na gapę, co-
raz rzadziej spotykanymi, utrud-
niać życia wszystkim. Ze swo-
bodnego dostępu korzystają
w przeważającej większości oso-
by uprawnione do legalnej po-
dróży. Dlatego jako stowarzysze-
nie PROJEKT URSYNÓW pro-
ponujemy likwidację bramek
Metra. Takie rozwiązanie funk-
cjonuje już w innych europej-
skich stolicach – chociażby w

Pradze, Wiedniu czy Budapesz-
cie. Wierzymy, że system bileto-
wy może być bardziej racjonalny
i lepiej służyć mieszkańcom, któ-
rzy od komunikacji miejskiej
oczekują przede wszystkim wy-
sokiej jakości i komfortu podró-
ży. Potrzeba do tego przyjaznych
dla pasażerów rozwiązań.

B a r t o s z  Z a w a d z k i
R a d n y  D z i e l n i c y

P R O J E K T  U R S Y N Ó W

Kończy się piękny etap pracy „Mrówek z Ursynowa”,
czyli tych, którzy pod skrzydłami Stowarzyszenia
„Niepełnosprawni dla środowiska EKON” odbierali
odpady segregowane bezpośrednio sprzed drzwi
mieszkańców. 

Ci wspaniali ludzie zyskali znakomitą opinię na Ursynowie, jed-
nakże 29 marca będzie ostatnim dniem realizowania przez nich tej
misji. Od 1 kwietnia bowiem we wszystkich dzielnicach Warszawy
mieszkańcy będą jednakowo segregować swoje odpady na 5 pojem-
ników, które już znalazły się w altanach śmietnikowych w zabudo-
wie wielorodzinnej, a mieszkańcy domów jednorodzinnych mają
dostawać worki na ten cel. 

Do redakcji dotarło mnóstwo wyrazów uznania dla „Mrówek”.
Jedna z naszych czytelniczek powiedziała nam przez telefon:

– Idę robić z sąsiadką obraz-laurkę z kwiatkami dla nich i miły-
mi słówkami. Damy in nasze podziękowanie jutro o świcie, jak
przyjdą po odpady”.

R K

Mrówkom z Ursynowa 
pięknie dziękujemy!

Zdaniem radnego

Wejściówka donikąd...
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Wystawa „Regał”
Jeszcze tylko do piątku 29 marca można wybrać się
na wystawę „Regał – spotkania z książką autorską”
do Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży
XXXI, ul. Tyniecka 40a na Mokotowie.

Regał – to w założeniu rodzaj wystawy objazdowej, prezentu-
jącej książki autorskie, połączonej ze spotkaniami i warsztatami
prowadzonymi przez samych autorów. Książki to wypożyczone
na czas wystawy warsztatów dzieła artystów, które nie ujrzały
światła księgarń. Książki autorskie – przepiękne, zabawne, o
głębokiej treści, nietuzinkowym wykonaniu, osobiste –  wresz-
cie mają swoją szansę!

I to najlepszą z możliwych, bo nie dość, że mają szansę na kon-
takt z czytelnikiem, to jeszcze na ich podstawie autorzy będą mo-
gli przeprowadzić wyjątkowe warsztaty. Książki autorskie to ta-
kie książki tworzone przez „jednoosobowe fabryki”, od A do Z.
Książki autorskie to pojemna kategoria, która łączy w sobie za-
równo książki artystyczne jak i picturebooki czy ilustrowane
opowieści. Warunek jest jeden – muszą one być wymyślone i za-
projektowane przez jedną osobę.

DZIELnica aktywnego 
rodzica

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży za-
prasza do uczestnictwa w akcji „DZIELnica aktywne-
go rodzica” umożliwiającej rodzicom realizację swo-
ich pomysłów.

Rodzicu, poDZIEL się z czytelnikami swoją wiedzą, pasjami,
zainteresowaniem i zrealizuj warsztaty w bibliotece na Ty-
nieckiej. My poDZIELimy się z Tobą swoim doświadczeniem i za-
sobami, pomożemy w realizacji spotkania.

Zastanawiasz się nad działaniem? Spójrz na bank pomysłów
i umów się z nami na spotkanie.

BANK POMYSŁÓW:
- zajęcia artystyczne (plastyczne, rękodzieło, twórcze pisanie,

muzyczne, filmowe, teatralne…)
- zajęcia edukacyjne (multimedia, literatura, geografia, przy-

roda, eksperymenty, historia…)
- klub rodzica (warsztaty chustowe, podróże, pierwsza po-

moc…)
-mini wykłady – spotkania tematyczne np. zero waste…,
koncerty, wystawy…
DZIELąc się bezpłatnie swoją pasją zintegrujesz i zainspirujesz

sąsiadów do działania, a najmłodsi dzięki Tobie spędzą twórczo
wolny czas!

Nic nowego 
pod słońcem

Centrum Łowicka zaprasza w piątek o godz. 19.00
do obejrzenia Sławomira Hollanda w monodra-
mie “Nic nowego pod słońcem”.

Jest to spektakl na podstawie tekstów Juliana Tuwima, Anto-
niego Słonimskiego, Bolesława Leśmiana, Jerzego Jurandota,
Oskara Kanitza, Benedykta Hertza, Mariana Hemara, Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Przedszkolaki na START
11 marca 2019 r. rozpoczęła się wiosenna edycja za-
jęć “Przedszkolaki na START” w ramach programu
“Otwarte Obiekty Sportowe”, program potrwa do 9
czerwca 2019 r.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów Miłosz Górecki
oraz burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski zaprasza-
ją do wzięcia udziału w programie.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla przedszkolaków prowadzo-
ne są jako nadobowiązkowe w formie gier i zabaw obejmujących
wytyczne programowe wraz z elementami nauczania podstaw
innych dyscyplin sportowych.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli przedszkolnych po-
siadających uprawnienia w zakresie wychowania fizycznego.

Pierwszy Krok 
do Sportu

Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów Miłosz Gó-
recki oraz burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Mia-
stowski informują, że rozpoczęła się wiosenna edy-
cja zajęć „PIERWSZY KROK DO SPORTU” W RA-
MACH PROGRAMU „OTWARTE OBIEKTY SPORTO-
WE” ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TERMINIE od 11
marca do 9 czerwca 2019 r.

Zajęcia będą prowadzone jako nadobowiązkowe, w wymia-
rze 4 godzin tygodniowo dla poszczególnych ciągów klas (dla klas
I- 1 godz., dla klas II – 1 godz., dla klas III-1 godz., dla klas IV-
1 godz.) w formie gier i zabaw obejmujących wytyczne progra-
mowe wychowania fizycznego wraz z elementami nauczania
podstaw zespołowych dyscyplin sportowych: mini koszykówka,
mini piłka nożna, mini piłka siatkowa, mini piłka ręczna oraz in-
nych.

W programie uczestniczy 9 szkół podstawowych z terenu Mo-
kotowa: Szkoła Podstawowa nr 98, nr 103, nr 115, nr 119, nr 260,
nr 146, nr 205, nr 271 oraz nr 339.

Aż 130 dzieci z 35 war-
szawskich przedszkoli
wzięło udział w prestiżo-
wym XIII Międzyprzedsz-
kolnym Konkursie Recyta-
torskim “Zaczarowane
Słowa”. Organizatorem
imprezy jest mokotowskie
Przedszkole Nr 145 „Czte-
rolistna Koniczynka”,
mieszczące się przy ul.
Goszczyńskiego 17a.

Tegoroczna tematyka “Mój
ulubiony wiersz” związana jest

z popularyzowaniem twórczości
różnych autorów poezji dziecię-
cej. Gala podsumowująca impre-
zę odbyła się 25 marca w Domu
Kultury Centrum Łowicka przy
współudziale Młodzieżowego
Domu Kultury “Mokotów”. Gość-
mi honorowymi byli burmistrz
dzielnicy Mokotów Rafał Miast-
kowski, jego zastępca Krzysztof
Skolimowski oraz dyrektor Mło-
dzieżowego Domu Kultury Ma-
rek Masłowski, a także dyrekto-
rzy warszawskich przedszkoli.

Konkurs, organizowany od 13
lat, jest wyjątkową szansą dla
dzieci na pochwalenie się swo-
imi artystycznymi talentami. Im-
preza ma na celu popularyzację
literatury, zainteresowanie dzie-
ci poezją, a także rozwijanie
zdolności recytatorskich i zachę-
cenie najmłodszych do wystę-
pów publicznych.

Podczas tegorocznej edycji
najmłodsi recytowali swoje ulu-
bione wiersze. Mali artyści wy-
kazali się wspaniałymi umiejęt-

nościami recytatorskimi i aktor-
skimi oraz naturalnością wyra-
zu artystycznego, czym zachwy-
cili komisję oraz publiczność.
Podczas występów jury brało
pod uwagę nie tylko pamięcio-
we opanowanie tekstu i jego in-
terpretację, lecz także dykcję i
modulację głosu oraz ruch sce-
niczny.

Poziom był bardzo wysoki. Ju-
ry nagrodziło aż 40 dzieci. W
każdej z czterech kategorii wie-
kowych wybrano „Króla Recyta-
cji”, którymi zostali:

- wśród trzylatków – Maksy-
milian (Przedszkole nr 228)

- wśród czterolatków – Patry-
cja (Przedszkole nr 400)

- wśród pięciolatków – Tade-
usz (Przedszkole nr 190)

- wśród sześc iolatków – Piotr
(Przedszkole nr 193)

Wszyscy laureaci otrzymali
dyplomy, książki, balony oraz
gadżety promujące dzielnicę
Mokotów.

Na zakończenie gali dyrek-
tor – w imieniu Rady Pedago-
gicznej Przedszkola Nr 145
„Czterolistna Koniczynka” – po-
dziękowała wszystkim uczest-
nikom, nauczycielom i rodzi-
com za trud, który włożyli w
przygotowanie dzieci. Wszyst-
kich zaprosiła na przyszłorocz-
ną XIV edycję konkursu „Za-
czarowane słowa”.

W Zespole Szkół Odzieżo-
wych, Fryzjerskich i Ko-
smetycznych nr 22 przy ul.
Kazimierzowskiej odbył
się XI Ogólnopolski Kon-
kurs Fantazji Fryzjerskiej
“Awangarda na co dzień”.

Awangarda oznacza wolność
wyrażania siebie, poszukiwanie
inności wbrew istniejącym stan-
dardom wbrew tradycji. Fryzjer-
stwo jest tą dziedziną, która za-
wsze zmierza do przodu, a nie-
jednokrotnie wyprzedza rzeczy-
wistość. Kiedy mówi się „awan-

garda”, łamie się schematy i wy-
przedza czas tworząc coś zupeł-
nie nowego i niespotykanego.

Awangarda jest dla pozytyw-
nych szaleńców, którzy nie boją
się płynąć pod prąd, bo kiedy
tworzą, wyrażają siebie. W tym
szaleństwie jest metoda na po-
strzeganie świata w różowych
okularach i przetwarzania swo-
ich twórczych myśli. Właśnie
wtedy powstają dzieła, które wy-
znaczają nowe trendy we fry-
zjerstwie.

Celem konkursu było:

- doskonalenie i promowanie
umiejętności z zakresu branży
fryzjerskiej;

- kształtowanie poczucia estety-
ki i kreatywności młodych ludzi;

umożliwienie zawodnikom
zaprezentowania się potencjal-
nym pracodawcom;

- nawiązywanie współpracy i
wymiana doświadczeń między
uczniami, nauczycielami zawo-
du oraz szkołami z branży fry-
zjerskiej;

- promowanie idei konkursu,
jako środka umożliwiającego za-

wodnikom zdrową rywalizację,
ukazanie własnego potencjału i
pasji zawodowej.

Uczestnicy rywalizowali w
dwóch kategoriach: 

- „Fryzjerstwo damskie - fryzu-
ra upięcie “, awangarda na co
dzień”;

- „Fryzjerstwo męskie - fryzu-
ra użytkowa męska – awangarda
na co dzień”. 

Zmagania uczestników kon-
kursu bacznie obserwował bur-
mistrz Mokotowa Rafał Mia-
stowski.

Nowi królowie recytacji wybrani

Awangarda na co dzień...

Wszystko zaczęło się od miłości do
latania. I to dosłownie, bo z góry
można więcej zobaczyć, a świat wy-
gląda przepięknie, również, gdy się
nań patrzy w przenośni, z innej per-
spektywy nabieramy bowiem dy-
stansu i rosną nam skrzydła pod-
czas marzeń.

W projekcie, który realizowali uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika,

zbadaliśmy najróżniejsze latające stworze-
nia, zastanawialiśmy się nad tym, co lata i
kiedy, a także dużo rozmawialiśmy o tym,
co by było, gdybyśmy mieli skrzydła i co
nam skrzydeł dodaje. Zauważyliśmy, że
można patrzeć szerzej i że warto przyglądać
się ludziom i rzeczom, które nas otaczają.
Zadaliśmy sobie również pytanie, jak wyglą-
dałyby nasze skrzydła, gdybyśmy rzeczy-
wiście je mieli i pod patronatem Samorzą-

du Uczniowskiego ogłosiliśmy konkurs pla-
styczny.

Efektem tych wszystkich działań jest wysta-
wa “Skrzydła”, której wernisaż odbył się 18
marca 2019. Honorowymi gośćmi byli bur-
mistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa oraz
dyrektor Szkoły Mariola Frontczak. Uroczy-
stość rozpoczął występ “Chóru na Skrzydłach”.
Dzieci zaśpiewały napisaną specjalnie na tę
uroczystość piosenkę – wielkie podziękowania
dla pani Anny Wacury za muzykę. Następnie
uczniowie z wielką radością i dumą pokazy-
wali swoim rodzicom i dziadkom wykonane
przez siebie prace – kto uważnie się przyjrzał,
mógł zobaczyć, jak “rosną im skrzydła” ;)

Wystawę można oglądać w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów do 1 kwietnia 2019 – ser-
decznie zapraszamy i mamy nadzieję, że
skrzydlata wystawa będzie dla mieszkań-
ców Ursynowa początkiem marzeń. Może
ktoś dzięki niej rozwinie swoje skrzydła?

B o ż e n a  D y b o w s k a

Uczniom SP nr 16 urosły „Skrzydła”
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„Gwiazdor z pierwszych stron ga-
zet, ulubieniec publiczności, zdo-
bywca Złotej i Srebrnych Masek
bawił warszawską publiczność
na deskach teatrów: Polskiego,
Kameralnego, Komedia i Naro-
dowego. Wzruszał w filmach
„Orzeł”, „Kanał”, „Echo”. To je-
den z najpopularniejszych powo-
jennych aktorów Wieńczysław
Gliński – Aktor, Amant, Tata”. 

WW ssoobboottęę 3300 mmaarrccaa oo ggooddzz.. 1177..0000 w
Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy Ka-
jakowej na Ursynowie odbędzie się spo-
tkanie z Katarzyną Wasilewską – autorką
książki i córką Wieńczysława Glińskie-
go, która poczęstuje widzów najsmako-
witszymi anegdotami ze środowiska ar-
tystycznego. W wieczorze weźmie udział
wiele znakomitych postaci ze świata te-
atru: Sławomira Łozińska – aktorka,
mieszkanka Ursynowa, Liliana Urbańska
– flecistka i wokalistka, Roman Dziewoń-
ski – syn Edwarda Dziewońskiego, legen-
darnego “Dudka”. Wszyscy będą wspo-
minać znanego artystę, będzie można
też zobaczyć wystawę  fotografii, którą
przygotowała sama autorka. Spotkanie
poprowadzi aktorka Laura Łącz. 

WW ppiiąątteekk 2299 mmaarrccaa oo ggooddzz.. 1199..0000 wy-
stąpią uczestnicy zajęć umuzykalniają-
cych „Muzyczne Dokowanie” wspólnie

z instruktorami Andrzejem Koryckim,
Marcinem Fibichem oraz muzykami Ja-
rosławem Sitarzem oraz Tomaszem So-
snowskim. Tym razem młodzi wyko-
nawcy zaprezentują piosenki z reper-
tuaru „Grupy Pod Budą”. 

WW nniieeddzziieellęę 3311 mmaarrccaa nnaa ggooddzz.. 1188..0000
wystąpi na deskach DOK Ursynów przy
Kajakowej grupa BIG CYC. BIG CYC za-
gra w składzie: Dżej Dżej - bass, wokal;
Dżery – bęben; Piękny Roman – gitara;
Skiba - atrakcja wieczoru; Gadak -klawi-
sze; Maras -gitara.Fani Big Cyca mogą
zacierać ręce. Z okazji 31. rocznicy po-
wstania, BIG CYC wyruszy w trasę kon-
certową i odwiedzi Ursynów. BIG CYC to
legendarna formacja cyrkowo-rockowa,
która wielokrotnie stawała się obiektem
medialnych sensacji. Kariera grupy za-
częła się w poprzedniej epoce, w cza-
sach, w których brakowało wszystkiego,
od jedzenia i picia, po paszporty i walu-
tę. Big Cyc wstrzelił się znakomicie w
swój czas, bo połączył melodyjny punk
z ironią i kąśliwym humorem.

Najpierw wspomnienie o Glińskim potem Big Cyc

Moc atrakcji na Kajakowej

DDzziieellnniiccoowwyy OOśśrrooddeekk 
KKuullttuurryy UUrrssyynnóóww
UUll.. KKaajjaakkoowwaa 1122 bb

bbiiuurroo@@ddookkuurrssyynnooww..ppll
TTeell..2222 112255-5566-0022
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Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest dziedzictwo kulturowe.
Stanowi ono nie tylko wartość materialną, ale decyduje też o tożsamo-
ści i ciągłości narodu. W przypadku kraju zniszczonego, jak nasz w cza-

sie wojen, rozbiorów i okupowanego przez lata, wiele obiektów uległo dewasta-
cji zostało wywiezione lub zrabowane.

Cieszyć może więc fakt, że niedawno zostały sprowadzone do Polski rzeźby wybitnego artysty,
emigranta Augusta Zamoyskiego, jednego z najważniejszych polskich rzeźbiarzy XX wieku. Liczą-
ca 91 rzeźb kolekcja trafiła do Muzeum Narodowego w Warszawie. Trwające od kilku lat negocja-
cje ze stroną francuską zakończyły się ostatecznie podpisaniem umowy, dzięki czemu cenny zbiór
przeszedł na własność RP i wkrótce będzie udostępniony publiczności. 

Stało się to możliwe za sprawą wielu zaangażowanych w to przedsięwzięcie osób i instytucji, m.
in.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza. 

Pierwsza prezentacja zakupionej kolekcji planowana jest 17 maja br. w Muzeum Narodowym w
Warszawie. Wystawę zatytułowano „Zamoyski ocalony”. Ekspozycji ma towarzyszyć (otwarty dla
publiczności) pokaz konserwatorski. Po odrestaurowaniu, rzeźby pojadą do Muzeum Literatury, gdzie
od 17 października będzie można je oglądać na wystawie zatytułowanej „August Zamoyski. Myśleć
w kamieniu”. Ekspozycja zostanie wzbogacona o znajdujące się w zbiorach ML bogate archiwum
rzeźbiarza. Podczas obu wystaw pokazane będą rzeźby z różnych okresów twórczości Augusta Za-
moyskiego, m. in.: Portret Rity Sacchetto, Ich dwoje, Portret Lusi Aderowej, Głowa Antoniego Sło-
nimskiego, Portret Louisa Marcoussisa.

Warto przytoczyć kilka faktów z
życia i kariery artysty, który z po-
wodu wyemigrowania z Polski le-
piej dał się poznać za granicą niż w
swoim rodzinnym kraju, gdzie zna-
ny jest jedynie wąskiej grupie osób.
Tymczasem, w pełni zasługuje na
szersze rozpropagowanie wiedzy o
nim samym i jego twórczości. 

Pierwszy kontakt z rzeźbiarskim
tworzywem i warsztatem miał Au-
gust Zamoyski w rodzinnym  mająt-

ku w Jabłoniu na Lubelszczyźnie – w kuźni u miejscowego kowala i w zakładzie stolarskim. Zdo-
byte tam doświadczenie i praktyczna wiedza bardzo mu się przydały w późniejszej pracy artystycz-
nej. Równie przydatna była praca u kamieniarza w Berlinie w czasie I Wojny Światowej. Edukację
artystyczną rozpoczął za granicą studiując rysunek i rzeźbę w Berlinie i w Monachium w pracow-
ni rzeźby Kunstgewerbeschule. 

Swoje prace prezentował w Berlinie i w wielu miastach w Polsce, m. in. w Warszawie, Krakowie,
Poznaniu i we Lwowie. Nawiązał kontakt (za pośrednictwem Stanisława Przybyszewskiego) ze śro-
dowiskiem związanym z pismem „Zdrój”. Zaprzyjaźnił się z grupą Bunt. W 1918 roku postanowił
zamieszkać w stolicy Tatr, dołączając tym samym do zakopiańskiej bohemy. Współtworzył grupę
Ekspresjonistów Polskich - Formistów. 

W 1923 roku mieszkał we Francji, a w latach 1940–1955 w Brazylii, gdzie dał się poznać jako za-
łożyciel i wykładowca szkoły rzeźby przy Akademii Sztuk Pięknych w Rio de Janeiro oraz samodziel-
nej szkoły w S?o Paulo. W roku 1955 powrócił do Francji, gdzie mieszkał i tworzył aż do śmierci. Zmarł
w 1970 w Saint-Clar-de-Riviere.  Jego znaczenie i wpływ na rozwój sztuki współczesnej jest trudne
do przecenienia. Na lata 1918-1924 przypada okres formizmu. Artysta pozostaje pod wpływem
ekspresjonizmu, kubizmu i futuryzmu. Tworzy wiele znakomitych portretów, m. in.: Rogera Raczyń-
skiego, Antoniego Słonimskiego, Leopolda Zborowskiego. W latach 1924-1950 daje się zaobserwo-
wać w rzeźbach Augusta Zamoyskiego powrót do realizmu. Wiodącymi tematami stały się portrety
i akty kobiece, m. in.: Wenus; Wierka – głowa dziewczyny wiejskiej; Rhea, czyli Ziemia, czyli w W pół-
mroku tego świata; Pomnik Chopina; Portret pani Henrykowej Szpicmanowej; Portret Inge Vargas,
synowej prezydenta Brazylii.Lata 1950-1970 to okres nowego ekspresjonizmu charakteryzującego
się mocną deformacją. Dominuje tematyka religijna, czego przykładami są Św. Jan Chrzciciel, Zmar-
twychwstanie,  Wniebowstąpienie, Ból istnienia, Posąg kardynała Adama Stefana Sapiehy. 

August Zamoyski był też uznanym teoretykiem sztuki. Jego filozoficzno-estetyczne pisma wyda-
no pośmiertnie po francusku (Au-delá du formisme,1975). Odcisnął swój artystyczny ślad na kil-
ku kontynentach.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Zamoyski ocalony

„Cieszyć może więc fakt, że
niedawno zostały sprowadzo-
ne do Polski rzeźby wybitnego
artysty, emigranta Augusta
Zamoyskiego, jednego 
z najważniejszych polskich
rzeźbiarzy XX wieku”

27 marca: Międzynarodowy Dzień Teatru

Pewien działacz, specjalista od kultury,
Przeglądając repertuar na niedzielę,

Rzekł wzburzony: Stop komercji! Co za bzdury,
Żeby teatr wynajmować na wesele!

NA CASTINGU
- Pan w tej roli, jako mąż, jest idealny!

- Rzekł reżyser. – Lecz pytanie mam na koniec:
Czy pan jakiś sport uprawia ekstremalny?

- Tak. Czasami się sprzeciwiam mojej żonie.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

Redakcja tygodnika Passa zaprasza na kolejne spotkanie z autorem MKWD w najbliższy wtorek
2 kwietnia (5450 dzień po wstąpieniu do UE) o godz. 17 do kawiarni - galerii Na Huśtawce (War-
szawa Ursynów, ul Romera 8). Można będzie wspólnie wypić kawę, porozmawiać, posłuchać naj-
nowszych tekstów, otrzymać autograf, kupić książki i płyty.

SPECJALISTA OD KULTURY

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Już za miesiąc inaugura-
cja kolejnego sezonu wy-
ścigowego na Służewcu.
Polski Klub Wyścigów
Konnych opublikował ze-
stawienie koni zgłoszo-
nych do sezonu 2019 z po-
działem na rasy i wiek.
Ogółem zapisano do sezo-
nu 1230 koni.

Najwięcej, bo aż 732 to konie
pełnej krwi angielskiej (folblu-
ty), z czego dwuletnich jest 251,
trzyletnich 235, czteroletnich i
starszych 246. Prawie połowa
folblutów (320) została wyho-
dowana za granicą. W zestawie-
niu PKWK rzucają się w oczy ro-
dowody kilku dwulatków. W
stajni trenera Wojciecha Olkow-
skiego stoi skarogniady Barba-
rian War, który powinien być
szybki i wczesny. Ojciec i matka
ogierka mają stosunkowo wyso-
ki wskaźnik DP, a to nie jest bez
znaczenia. Warto w skrócie wy-
jaśnić, co oznacza DP w rodo-
wodzie folbluta. Są to tzw. Dosa-
ge Points, czyli wskaźnik daw-
kowania. To matematyczna licz-
ba wykorzystywana przez ho-
dowców koni rasy pełnej krwi
angielskiej, a czasami przez gra-
czy handikapujących wyścigi
konne w celu ilościowego okre-
ślenia zdolności konia lub nie-
zdolności do pokonywania róż-
nych dystansów, na których bie-
gają wyścigi. Liczba ta jest obli-
czana na podstawie analizy ro-
dowodu konia. Ogierka Barba-
rian War trzeba mieć na oku już
od pierwszego startu.

Piotr Piątkowski przygotowu-
je do sezonu dwulatka po ogie-
rze Archipenko (DP 54), który
dał wybitnego Va Banka. Matka
ogierka, ścigająca się na dłuż-
szych dystansach klacz Nade-
szhda (DP 30), jest po angiel-
skim derbiście Nashwan (DP
34). Podopieczny trenera Piąt-
kowskiego nie posiada w zesta-
wieniu PKWK nazwy. Kolejnym
ciekawym dwulatkiem bez na-
zwy jest trenowany przez Ada-
ma Wyrzyka gniadosz po słyn-
nym irlandzkim Nathanielu (DP
42), od klaczy Memories of
Summer (DP 50) po zwycięzcy
Łuku Triumfalnego ogierze Ra-
inbow Quest (DP 48). U tego
młodzieńca wspaniała krew aż
kipi. Wyrzyk ma także w stajni
dobrego rodowodowo dwulatka
po derbiście angielskim i ir-
landzkim ogierze Camelot (DP
48), jak również obiecującego
trzylatka Interview (DP 26), któ-
ry powinien być pożyteczny w
wyścigach na milę. Zagadką jest
czteroletni brytyjski The Kid
Bobby B (DP 26) po Nathanielu,
który ścigał się na Wyspach, ale
bez większych sukcesów. 

Ogólnie rzecz ujmując, w
nadchodzącym sezonie pojawi
się na Służewcu kilkanaście bar-
dzo ciekawych dwuletnich fol-
blutów z zagranicznymi rodo-
wodami, w tym dwa po ogie-
rze American Post, który dał m.
in. znakomitego Cacciniego.
Jednakowoż zgodnie z wyści-
gową maksymą, że sam “pa-
pier” nie biega, rodowody czę-

sto są złudne. Dlatego nie nale-
ży zbytnio sugerować się sa-
mym pochodzeniem konia, jego
talent i możliwości bada się
przede wszystkim podczas
udziału w kolejnych wyścigach.   

Do sezonu 2019 zapisanych
zostało 446 koni arabskich czy-
stej krwi, w tym 127 hodowli
zagranicznej, z czego trzylet-
nich jest 268, czteroletnich 99,
a pięcioletnich i starszych 79.
Niestety, na Służewcu będą się
także ścigać półkrewki w liczbie
28, co wielu bywalców mocno
krytykuje. I słusznie. Takie ko-
nie nie mają bowiem wstępu na
główne tory wyścigowe Euro-
py i reszty świata. W Niemczech
półkrewki biorą udział w tak
zwanych gonitwach chłopskich
(Bauernrennen), które nie ma-
ją nic wspólnego z selekcją. Ich
miejsce w Polsce to Sopot oraz
prywatny tor Buczków i Dą-
brówka pod Krakowem. Bywal-
cy Służewca sarkają także na
gonitwy kłusaków, w większo-
ści stacjonujących w południo-
wo - zachodniej Polsce. W tym
przypadku można nie zgadzać
się z głosem większości wyści-
gowego środowiska, albowiem
wyścigi kłusaków są bardzo wi-
dowiskowe i przynoszą wiele
niespodziewanych rozstrzy-
gnięć. Te konie znacznie ubar-
wiają służewiecki hipodrom. Do
sezonu zapisano 24 kłusaki
francuskie, w tym jednego trzy-
letniego oraz 23 czteroletnie i
starsze. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Musisz pan mieć mocne chody w redakcji “Passy”,
że co tydzień zamieszczają te grafomańskie wypoci-
ny szanownego pana poety szkalujące wszystko, co
tradycyjne i narodowe. Ostatni tzw. “utwór” p.t.
“Matura bez matematyki?” dobitnie uświadomił
wielu, że nie chodzi o treść, byleby tylko rymy się zga-
dzały. Oczywiście autor nie wstrzymał się przed kry-
tyką Kościoła Katolickiego wykazując się niesamo-
witą odwagą i wiadomościami na temat religii. Aż
ręce się same składają do oklasków, bo nawet wiedza
o święcie Trzech Króli jest mu nieobca /skąd inąd w
waszym środowisku jest przecież przekonanie o
święcie sześciu króli?!/

Odwagę wykazuje autor wielką waląc w kościół
katolicki a nie w islamski, który jak wiadomo na
pewno z pokorą przyjąłby krytykę.

Pisząc o oszukańczym rządzie /obecnym/ autor
oczywiście zapomniał o dokonaniach swoich po-
przednich ulubieńców /patrz podwyższenie emery-
tur, zabranie pieniędzy w OFE, podwyższenie podat-
ków, setki niedotrzymanych obietnic/ , ale kto by pa-
miętał o takich drobiazgach?

Jeżeli “mędrcy z pierwszej ligi” mieliby poglądy i
rady na przyszłość takie jak pańskie, to strzeż nas Pa-
nie Boże przed takimi myślicielami.

Najważniejsze, żeby wziąć kasę za te nienawist-
ne bzdety od “Passy” i zadowolić zwolenników KO-
D-u i Obywateli RP, którzy nie mogą się doczekać co-
tygodniowego plucia na swoich przeciwników.

P.S. Jakoś ostatnio nie widać w “Passie” listów
krytycznych na temat pana Wojciecha D. Czyżby
wracała cenzura?!

W .  W e s o ł o w s k i
(list tego mieszkańca Ursynowa publikujemy

w oryginale)

OODD RREEDDAAKKCCJJII
Szanując poglądy wszystkich naszych Czytelni-

ków, ich opcje polityczne, jak również przekonanie,
że tylko ONI mają rację, zamieszczamy listy z
wszelkimi opiniami. Wierszowane komentarze
Wojciecha Dąbrowskiego, skądinąd showmana,
podtrzymującego przedwojenną tradycję piosen-
ki, a zarazem „tekściarza” uparcie propagującego
najlepsze wzory polszczyzny – jednym się mogą po-
dobać, innym nie. De gustibus non disputandum
est. Niemniej, gratulujemy autorowi listu umiejęt-
ności władania językiem polskim co najmniej na
miarę jednego, a może nawet „półtorej” premiera
– jak on sam by to swoim zwyczajem określił. I dla
porządku dodamy, że racjonalista Dąbrowski opu-
blikował owe „grafomańskie wypociny” akurat w
szczytnym celu. Jako zawodowemu nauczycielo-
wi matematyki zależy mu bowiem, żeby szkoły
nie zdominowali pedagodzy uczący młodzież li
tylko liczenia do dziesięciu lub dwunastu. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
r e d a k t o r  n a c z e l n y  „ P a s s y ”

Już niedługo ruszy sezon wyścigów konnych

Uważajmy na Barbarian War!

List � List � List � List � List � List � List

Do chorego z nienawiści do wszystkiego 
co pisowskie red. Wojciecha D.
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Jak Sowieci podstępnie wykańczali dowódców Polski Podziemnej

Generał Iwanow zaprasza

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Oczywiście, na początku nie
obyło się od represji, często
nadzwyczaj brutalnych, ale

szczelne zamknięcie granic i podpo-
rządkowanie sobie środków masowego
przekazu, skutecznie maskowało przed
światową opinią publiczną prawdziwy
charakter „kraju rad”. Dekret PKWN o
ochronie państwa z 30 października
1944 r. wprowadzał bardzo surowe ka-
ry – do kary śmierci włącznie – za prze-
stępstwa przeciwko państwu, w tym
również za posiadanie bez zezwolenia
odbiornika radiowego. „Gen. Okulicki
informował 21 lutego 1945 r. – przyp.
LK) Radę Jedności Narodowej, że na
wschód od Wisły aresztowano przeszło
30 tys. oficerów i żołnierzy AK (…).
Kolejnym etapem było tworzenie  w
uzależnionych krajach sił bezpieczeń-
stwa kierowanych początkowo przez
własnych oficerów, a z czasem przez
odpowiednio przygotowane miejsco-
we kadry, które dbały o interesy „obo-
zu państw socjalistycznych” pod przy-
wództwem Związku Radzieckiego.
Formalnie byli to doradcy NKWD ZSRR
przy polskim Ministerstwie Bezpieczeń-
stwa Publicznego. Pierwszym był  gen.
płk Iwan Sierow (1905-1990], używa-
jący często pseudonimu „gen. Iwanow”. 

Sierow (vel Iwanow) mógł ucho-
dzić za symbol sowieckiego
zniewolenia. Był jednym  z za-

stępców Ławrientija Berii w okresie1941-
1947). Ten wysokiej rangi funkcjona-
riusz sowieckich sił bezpieczeństwa pod
koniec II wojny światowej wyspecjali-
zował się w sprawach polskich. Około 15
lipca 1944 r. przystąpił do likwidacji
Okręgu Wilno AK. Wkrótce potem (17
lipca) doprowadził do aresztowania ko-
mendanta tego okręgu – ppłka Aleksan-
dra Krzyżanowskiego i jego sztabu oraz
rozbrojenia większości tamtejszych od-
działów AK. Sierow udał się wówczas do
Lwowa, gdzie przeprowadził, na przeło-
mie lipca i sierpnia 1944 r., podobną
akcję w stosunku do lwowskiego okrę-
gu AK.  Jedną z najbardziej skandalicz-
nych i bezczelnych akcji w zajętej przez
Armię Czerwoną Polsce  Sierow prze-

prowadził 27 i 28 marca 1945 roku. Pod
pozorem negocjacji w spawie nowych
władz Polski podstępnie zwabił i aresz-
tował 16 przywódców Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Z Pruszkowa Pola-
cy przewiezieni zostali do siedziby
NKWD we Włochach, przy ul Cienistej
16, a następnie na lotnisko Okęcie, skąd
przetransportowano ich do Moskwy,
gdzie dopiero zostali poinformowani,
że ich aresztowano. Tam, po prawie
trzech miesiącach „śledztwa” postawie-
ni zostali  przed sądem. Było to już po
Jałcie, gdzie nasi zachodni sojusznicy
oddali Polskę Rosji. Polskie władze pod-
ziemne szukały jednak  jakiegoś porozu-
mienia z Sowietami, pomimo przykrych
doświadczeń  z takich rozmów na Kre-
sach. Pośredniczący w rozmowach płk
Pimienow dał słowo honoru radzieckie-
go oficera (podobnie było w Wilnie i we
Lwowie), że uczestnikom rozmów nic
nie grozi. Adam Bień – członek władz
Polskiego Państwa Podziemnego – miał
wiele wątpliwości co do celowości ta-
kiego spotkania, ale – jak stwierdził we
wspomnieniach: „W marcu 1945 roku
uważałem, że w żałosnej moskiewskiej
manipulacji owych rokowań powinni
mimo wszystko obok „Polaków lubel-
skich” reprezentować Polskę również
Polacy niezależni. Choć trudno było spo-
dziewać się jakiegoś sukcesu,  potrzeb-
ny był obiektywny świadek tych wyda-
rzeń. Gdy zatem nadeszło od pułkowni-
ka  Pimienowa pismo  z propozycją ro-
kowań porozumiewawczych między
Polską Podziemną a Rosją, twardo (choć
może błędnie) wypowiedziałem pogląd,
że należy rokować. Londyn odrzucił
wprawdzie uchwały jałtańskie,  ale kra-
jowe naczelne czynniki polskie uchwa-
ły te, mimo zastrzeżeń, akceptowały”.

Spotkanie  z gen. płk Iwanowem
(Sierowem) wyznaczono  na
27 marca 1945 r. w Pruszko-

wie przy (dawnej) ul. Pęcickiej 3. Jak się
później okazało, była to lokalna siedzi-
ba NKWD, a Sierow nie przybył na spo-
tkanie. Po spotkaniu z rezydującym tam
płk Pimienowem „goście” przewiezieni
zostali do siedziby NKWD  we Włochach
przy ul Cienistej 16. Po nocy spędzonej
w ubraniach na krzesłach, fotelach i ka-
napach „gościom” zakomunikowano,
że polecą samolotem do Moskwy, na
spotkanie z bardzo ważną osobistością.
Wylądowali jednak na lotnisku w Iwa-
nowie, skąd pod eskortą przewieziono
ich do Moskwy, a konkretnie do siedzi-
by NKWD na Łubiance, gdzie poinfor-
mowano ich, że są  aresztowani.

Wgrupie aresztowanych byli
m. in.: delegat rządu i wice-
premier na kraj J. S. Jan-

kowski oraz ostatni Komendant Głów-
ny AK, później pełniący funkcję Komen-
danta Głównego organizacji „NIE” gen.
L. Okulicki. Łącznie z aresztowanym w
Piotrkowie Trybunalskim Bolesławem
Biegą – Sowieci zatrzymali 16 osób, któ-
rych w Moskwie w dniach 18-21 czerw-
ca 1945 r. postawiono przed Kolegium
Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRR.
Proces miał charakter pokazowy i był
pogwałceniem międzynarodowych
umów, które nie uznają sądzenia władz
państwowych jednego państwa przez
organa sądowe innego państwa na mo-
cy jego przepisów prawnych. Akt oskar-
żenia był więc najzupełniej jawnym
stwierdzeniem przez władze sowieckie
faktu, że władze polskie niezależne od
Moskwy są nielegalne, a więc uzna-
niem, że przyszła Polska ma być kra-
jem wasalnym w stosunku do ZSRR.  

Adam Bień napisał po latach:
„Sąd ten będzie bezprawny,
bo jest stronniczy. Sąd rosyjski

sądzić będzie polityków polskich za ich
politykę sprzeczną z interesem Wiel-
kiej Rosji. Właściwie dlatego i po to Po-
laków porwano z Polski i przywieziono
do Rosji, żeby tu, bez przeszkód, wy-
wrzeć na nich zemstę. (…) Porwani po-
litycy mieszkali w Polsce i działali w
Polsce. Działali na rzecz polskiej racji
stanu. Tak działać mieli prawo. Również
po wkroczeniu Rosjan. Armia rosyjska
nie miała nawet praw okupanta. Nie
znalazła się przecież w kraju nieprzyja-
cielskim”. 

Wprocesie moskiewskim
trzech podsądnych zostało
uniewinnionych, a pozosta-

li skazani na kary więzienia od 10 lat do
4 miesięcy, co sowiecka prasa dała jako
przykład humanitaryzmu. Tym nie-

mniej trzech podsądnych (Okulicki, Ja-
siukowicz i Jankowski) nigdy z ZSRR
nie powróciło . Eugeniusz Duraczyński
– w swojej książce na ten temat –  stwier-
dził m. in.: 

”Owszem, był to gest Stalina,  ale wo-
bec Anglosasów, którzy upokorzeni ca-
łą sprawą,  a już zwłaszcza procesem,
spodziewając się gorszego wyroku, mo-
gli odetchnąć i przełknąć bez większych
oporów kolejną gorzką pigułkę. „An-
glosaski Piłat” mógł sądzić, że ma czy-
ste ręce”.

Porwanie i sąd nad szesnasto-
ma przywódcami Polskiego
Państwa Podziemnego jest –

do pewnego stopnia – ulepszoną wersją
działań Mikołaja Wasiliewicza Repnina
– ambasadora carycy Katarzyny II w
Warszawie. „Dzielny” ten dyplomata
aresztował i uprowadził z Warszawy
do Rosji czterech senatorów Rzeczypo-
spolitej (1767 r.): biskupa krakowskie-
go Kajetana Sołtyka, biskupa kujaw-
skiego Józefa Andrzeja Załuskiego, het-
mana polnego koronnego Wacława
Rzewuskiego i jego syna Seweryna.
Iwan Sierow, pozostając w Polsce do
maja 1945 r., kierował działaniami prze-
ciwko strukturom Polskiego Państwa
Podziemnego oraz nadzorował masowe
aresztowania AK-owców. Pracę swoją
najwidoczniej wykonywał wzorowo, al-
bowiem w nagrodę awansowany zo-
stał na wyższy stopień generalski oraz
otrzymał tytuł Bohatera Związku Ra-
dzieckiego, a sowiecki agent pełniący
funkcję prezydenta Rzeczypospolitej –
Bolesław Bierut, odznaczył go Krzyżem
Orderu Virtuti Militari IV klasy.

3 listopada 1956 r. przewodni-
czący KGB gen. armii Iwan Sie-
row, w toku przyjęcia po za-

kończeniu pertraktacji w sprawie wy-
cofania wojsk radzieckich z Budapesz-
tu, aresztował kierownictwo węgier-
skiego ministerstwa obrony. Jego sze-
fa – ministra Pála Malétera niebawem
powieszono, a pozostałych skazano na
długoletnie więzienie. Za działania na
Węgrzech w październiku i listopadzie
1956 r. Iwan Sierow odznaczony zo-
stał Orderem Kutuzowa I klasy – jed-
nym z najwyższych odznaczeń wojsko-
wych Rosji.

PPoowwyyżżsszzyy tteekksstt sskkłłaaddaa ssiięę zz wwyybbrraannyycchh
ffrraaggmmeennttóóww kkssiiąążżkkii LLeecchhaa KKrróólliikkoowwsskkiiee-
ggoo ppoodd ttyyttuułłeemm „„MMoosskkwwaa nnaadd WWiissłłąą””,,
kkttóórreejj wwyyddaanniiee ppllaannoowwaannee jjeesstt nnaa wwiioossnnęę
bbiieeżżąącceeggoo rrookkuu pprrzzeezz OOffiiccyynnęę WWyyddaawwnnii-
cczząą AASSPPRRAA-JJRR..

Nieistniejący już dzisiaj Związek Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich narzucił kiedyś swoją zwierzchność europejskim sąsia-
dom, wprowadzając tam wojska „w pogoni za hitlerowcami”. Na-
leży jednak zauważyć, że w drugim etapie uzależniania Sowieci
działali w sposób bardziej wyrafinowany. Narzucali swoją
zwierzchność, zachowując pozory niepodległości, tworząc pań-
stwa tzw. demokracji ludowej. 

WWiillllaa ww PPrruusszzkkoowwiiee pprrzzyy ddaawwnneejj uull.. PPęęcciicckkiieejj 33..

IIwwaann SSiieerrooww - pprrzzeewwooddnniicczząąccyy KKGGBB ww
cczzaassaacchh CChhrruusszzcczzoowwaa..

KKaammiieenniiccaa pprrzzyy 
CCiieenniisstteejj 1166 
wwee WWłłoocchhaacchh..
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NNIIEESSPPOODDZZIIEEWWAANNEE wydatki?
Zabrakło gotówki? Zadzwoń i
sprawdź jak możemy Ci pomóc,
tel. 664 525 666

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

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

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSPPRRZZEEDDAAMM drzwi meblowe w
okleinie naturalnej dąb, używane i
nowe 200/400 zł, tel. 798 691 851 

WWYYKKŁŁAADDZZIINNYY dywanowe
używane sprzedam, 4 zł/m2, 
tel. 798 691 851

WWYYPPRRZZEEDDAAŻŻ 
warsztatu RTV: 

przyrządy, urządzenia, 
książki, schematy, 

505 986 120

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

CCHHEEMMIIAA, matematyka, 
22 641 82 33

FFRRAANNCCUUSSKKAA TELEWIZJA, 
509 610 850

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 693 329 929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361

KKWWAATTEERRYY wynajmę, 
728 899 673

SSPPRRZZEEDDAAMM 3 pokojowe na
Ursynowie, 691 082 081

SSPPRRZZEEDDAAMM 53 m2, 3 pok.,
Sopot 0/10, 440 tys.zł Trójmiejski
Park Krajobrazowy, 696 419 909

SSPPRRZZEEDDAAMM działkę
pracowniczą na Saskiej Kępie przy
Międzynarodowej nad kanałkiem,
510 122 648

WWYYNNAAJJMMĘĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów, 
602 77 03 61

WWYYNNAAJJMMĘĘ pomieszczenie 
100 m2, tel. 501 106 436

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  45 m2, ul.

Senatorska, 3 pok., 601 720 840 
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

piękny apartament, kamienica 
z 1938 r., 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

! JJóózzeeffoossłłaaww,, 3 pok.70 m2,,
taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840

!KKaabbaattyy, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840 

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, segment
250 m2, blisko metra, tylko 
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840 

!NNoowwaa IIwwiicczznnaa, 84 m2, 4 pok.
100 m po podłodze z garażem i
komórką, tylko 520 tys. zł do neg.,
oś. zamknięte, 601 720 840 

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, Kabaty 2 pok. 
52 m2, do wejścia, dobry standard,
c.500 tys.zł, 601 720 840 

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 120 m2 c.
tylko 565 tys.zł, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 75 m2,
470 tys. zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840

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

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 
420 m2 w najwyższym 
standardzie i dobrej cenie, 
601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.400

+ 200 (garaż) zł/m-c, 
601 720 840

!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje, 
ul. Jeżewskiego, piękne 
miejsce, taras, 3.300 zł/m-c,
601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 
601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBeemmoowwoo, lokal handlowy 

84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy. 
c. 1 mln. z VAT

!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

! 440000 mm22, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840 

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

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

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży, 
601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww::
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, 

ddoommóóww,, rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu

ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,, PPiiaasseecczznnoo 

ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,, WWiillaannóóww,,
MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..))..

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNEE przedszkole na
Ursynowie zatrudni kucharkę.
Oferujemy umowę o pracę i bardzo
atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 
601 778 504

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego, 601 23 72 91

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE nnrr 5522 przy 
ul. Koncertowej 8 zatrudni od
zaraz Panią na stanowisku woźnej
oddziałowej. Na razie umowa na
zastępstwo. Zgłoszenia osobiste
przyjmowane będą w dn. 28 i 29
marca w godz. 15 - 17

SSPPRRZZĄĄTTAANNIIEE bloków z terenem
zewnętrznym, 510 056 006; 
601 39 84 26

ŚŚLLUUSSAARRZZAA, spawacza, 
502 213 724

ŚŚLLUUSSAARRZZAA spawajacego, 
601 23 72 91

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjerkę
(szkolenia) lub podnajmę
stanowisko, 501 143 827

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 
tel. 696 249 568

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ mechanika
samochodowego, 501 106 436

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY:: ślusarza -
produkcja ze stali węglowej i
nierdzewnej oraz opereatora prasy
krawędziowej, Gołków k.
Piaseczna, 602 253 180

DDJJ-WWOODDZZIIRREEJJ
PPRROOWWAADDZZEENNIIEE WWEESSEELL
BBooggaattee ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee,, 

tteell.. 550011 112277 994422

AANNTTEENNYY TV SAT.  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE,, 
606 234 106

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

HHYYDDRRAAUULLIICCZZNNEE,
profesjonalne, 798 691 851

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA - konserwacje
budynków, 602 651 211

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, gipsy, panele,
glazura, 609 394 164

MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MMAALLOOWWAANNIIEE, szpachlowanie,
696 269 184

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE, 
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

RREEMMOONNTTYY mmiieesszzkkaańń,, ggllaazzuurraa,,
779944 778811 776655

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

SSTTOOLLAARRKKAA,pełny
zakres,naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 

668 327 588

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

DDOOMM OOPPIIEEKKII, Piaseczno, 
601 870 594 
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

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

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
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 2 6  6 7  0 0
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 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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
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.. 
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKrrzzyysszzttooff KKoonniieecczznnyy
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 3300 mmaarrccaa,, 1199..0000;; nniiee-
ddzziieellaa,, 3311 mmaarrccaa,, 1199..0000:: Teatr Za
Daleki w Domu Sztuki zaprasza na
komedię kryminalną Billa Roben-
sa „Kill Me, Deadly”, którą zapre-
zentuje teatr anglojęzyczny Uni-
wersytetu Warszawskiego The Che-
erful Hamlets. Wstęp wolny. Uwa-
ga: spektakl grany w języku angiel-
skim. Czas trwania: ok. 2,5 godz.

ŚŚrrooddaa,, 33 mmaarrccaa,, 1188..0000:: wyda-
wanie bezpłatnych kart wstępu
na spektakl dla dzieci „Zającz-
kowe niespodzianki” (Teatr Za
Daleki w Domu Sztuki; niedzie-
la, 7 kwietnia, 16.00).

Galeria Domu Sztuki zaprasza
na wystawę fotografii Janusza
Kasprzaka „Przedwiośnie”.
Wstęp wolny. Dom Sztuki zapra-
sza do swoich filii – Klubu Senio-
ra (ul. Pięciolinii 10, tel. 22 643
02 10) i Modelarni Lotniczej (ul.
Służby Polsce 1, tel. 22 643 12
82), która od poniedziałku do
piątku w godz. 15.00-21.00 orga-
nizuje zajęcia dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych (w tym seniorów).

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

3300 mmaarrccaa ((ssoobboottaa)) ggooddzz..
1188,,0000 na koncert z cyklu “Wiel-

ka sława to żart” pn. “Ścieżkami
gwiazd - życie i twórczość Tere-
sy Żylis-Gary. Występują: Aga-
ta Marcewicz-Szymańska - so-
pran, Tadeusz Melon - skrzypce,
Robert Skiera – fortepian, Ry-
szard Nowaczewski – prowa-
dzenie. Wstęp - zaproszenia do
odbioru w DK Imielin od 27.03
od godz. 18,00

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2288..0033..22001199,,  cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz..
1188::0000 – KLUB  PODRÓŻNIKA
Zachód USA – najpiękniejsze
miejsca spotkanie poprowadzą:
ANNA SOBOLEWSKA-WAWRO
oraz WOJCIECH WAWRO  

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0022..0044 –– wwttoorreekk – spotkanie  z
dr Piotrem Laskiem pt. „Oddzia-
ły wojskowe na Rolce sztok-
holmskiej”

0044..0044 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka Burgundii i Niderlandów
w XV wieku pt. „Malarstwo II
połowy XV wieku”

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

Tegoroczny, czwarty Ursy-
nowski Kalejdoskop Te-
atralny zakończył się w Te-
atrze Za Dalekim w Domu
Sztuki SMB „Jary” na Ur-
synowie dwoma znakomi-
tymi i entuzjastycznie
przyjętymi przez publicz-
ność przedstawieniami.

Dzieci obejrzały „Fabrykę za-
bawek” – bajecznie kolorowe,
wesołe przedstawienie o pracow-
ni poczciwego Pana Stanisława,
który tworzy w niej najróżniej-
sze zabawki dla dzieci, a złośliwy
Czarcik próbuje mu w tym prze-
szkodzić. Z tym spektaklem, au-
torstwa i w reżyserii Tomasza Ba-
nasika, przyjechał aż z Katowic
Teatr PrymART i oczarował nim
– grą aktorów, grą świateł, sceno-
grafią, żywą akcją – ursynowską
publiczność, zarówno dziecięcą,
dla której był przeznaczony, jak i
dorosłą, która jej towarzyszyła.
„Cudowny”, „wspaniały”, „za-
chwycający” – przekrzykiwali się
po spektaklu najmłodsi i starsi
widzowie we foyer. Dopytywali,
czy kiedyś jeszcze PrymART za-
wita do Teatru Za Dalekiego. Z
pewnością tak!

Widownia dorosła była wy-
łącznym adresatem „Cudownej

terapii” – komedii austriackiego
pisarza Daniela Glattauera, w
reżyserii Dariusza Taraszkiewi-
cza. Kryzys małżeński – problem
poważny – został ukazany w ta-
ki sposób, że publiczność skręca-
ła się ze śmiechu, ale jednak mia-
ła też nad czym się zastanowić,
a i łezkę wzruszenia mogła uro-
nić. Dominika Ostałowska (żo-
na), Dariusz Taraszkiewicz
(mąż) i Artur Pontek (terapeuta,
a prywatnie – były uczestnik
szkolnych seansów filmowych
w Domu Sztuki!) – zagrali swo-

je role brawurowo, za co cała sa-
la nagrodziła ich – i oczywiście
samą, skrzącą się dowcipnymi
dialogami sztukę – długo nie-
milknącą owacją na stojąco.
Czwarty Ursynowski Kalejdo-
skop Teatralny nie mógł się lepiej
skończyć. Podkreślmy, że został
zainicjowany i sfinansowany
przez Dzielnicę Ursynów m. st.
Warszawy i że także w innych
placówkach kultury na Ursyno-
wie upamiętnił się doskonałymi,
gorąco odbieranymi przedsta-
wieniami. A B U

W ostatnią sobotę w DK Imielin ,po spek-
taklu Teatrzyku “Siadaj-Pała” pt.”Jak
wesoło w Hałasowie”, publicznością za-
władnęły brawa. 

Owacją na stojąco widzowie podziękowali
młodym artystom. Scenariusz do spektaklu po-
wstał na podstawie książki Astrid Lindgren pt.
“Dzieci z Bullerbyn”. Autorka tej popularnej lek-
tury dostała w Szwecji zaszczytny tytuł Honoro-
wej Babci Szwedów. Młodzi aktorzy z natural-
nym wdziękiem oddali charakter dziecięcego

świata lat 50-tych, toteż starsi widzowie udali się
w teatralną podróż z nieukrywanym wzrusze-
niem i radością. 

Scena wirowała śpiewem, śmiechem, ener-
gią,entuzjazmem, za pomocą prostych środków
reżyserowi, Małgorzacie Grzesikowskiej, udało
sie przenosić widza w przeróżne miejsca przygód
szóstki bohaterów. Ilustracja muzyczna w wyko-
naniu Macieja Morguna ,to już “wisienka na tor-
cie”. Następne premiery Teatrzyku “Siadaj- Pała
“już 6.kwietnia, tym razem w Domu Sztuki.

Od kilku lat Stowarzysze-
nie Producentów Ozdob-
nych Roślin Cebulowych
oraz Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie
wspólnie organizują wysta-
wę, której bohaterem są tu-
lipany, i co najważniejsze –
wyprodukowane przez pol-
skich ogrodników.

Coroczna wystawa jest okazją
nie tylko do zapoznania się z bo-
gactwem odmian tych pięknych
kwiatów, ale również inspiruje,
rozbudza ciekawość i jest okazją
do wymiany myśli i wiedzy. Skąd
pochodzą te piękne kwiaty? Czy
Jan III podziwiał tulipany w wila-
nowskich ogrodach? Ile tak na-
prawdę mamy gatunków i od-
mian tulipanów? Skąd się biorą
tulipany w środku zimy? Odpo-
wiedzi na te i więcej pytań znaleźć
można w załączonym katalogu. 

Organizatorzy zapraszają
30–31 marca na XI Wystawę Tu-
lipanów. Zaprezentowanych bę-
dzie  blisko 100 odmian tulipa-
nów wyhodowanych w polskich
gospodarstwach ogrodniczych.

Wystawie towarzyszy kier-
masz kwiatowo-cebulowy obok
Oranżerii oraz bogaty program
wydarzeń dla odbiorców w każ-
dym wieku.

TTeerrmmiinn:: 30–31 marca w godz.
10.00–20.00 (wystawa, ostatnie
wejście 19.30), w godz. 10.00-
17.00 (kiermasz).

MMiieejjssccee:: Oranżeria Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

WWssttęępp:: na wystawę bezpłat-
ny – obowiązuje bilet wstępu do
parku (normalny 5 zł, ulgowy 3
zł, bilet „Muzeum za złotówkę”
dla dzieci i młodzieży od 7 do
16 lat, dzieci do lat 7 bezpłatnie)

Przygotowano też wiele wy-
darzeń towarzyszących m.in.
wykłady, warsztaty florystycz-
ne, spacery, pokazy etc. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Tulipany w Wilanowie

Podwójny triumf Melpomeny

Jak wesoło w Hałasowie
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