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Patryk Jaki na Ursynowie Kempa walczy o ul. Rosoła Niezwyciężony Fabulous

Czyt. str. 6 Czyt. str. 4 Czyt. str. 13

5 lipca 2018        czasopismo bezpłatne Nr 25 (917)

Maria Sadowska
walczy o prawa
twórców 
w Internecie

Czyt. str. 9
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R ozpoczęte już nieoficjalnie
starania o wypromowanie
swoich kandydatur w obli-

czu wyborów na prezydenta War-
szawy to nie jest – wbrew pozorom
– gra o tron. Stanowisko mera sto-
licy Polski jest z gruntu nieatrakcyj-
ne. Jego sprawowanie wiąże się bo-
wiem z kolosalną odpowiedzial-
nością przy jednoczesnym wprost
żebraczym uposażeniu. Znam wie-
lu profesorów akademii wychowa-
nia fizycznego, którzy zarabiają
ponad 30 tysięcy złotych miesięcz-
nie, choć – jeśli chodzi o działal-
ność naukową – przelewają tylko
z pustego w próżne. Tymczasem
objęcie prezydentury w stolicy
oznacza niesłychanie skompliko-
waną robotę, wynagradzaną rap-
tem kilkunastoma tysiącami zło-
tych na miesiąc, co jest kwotą
wzbudzającą np. w środowisku
bankowców uśmiech politowania. 

N iemniej, owa prezydentu-
ra jest fuchą prestiżową –
wszak miasto stołeczne

Warszawa to jakby państwo w
państwie, podobnie jak Kijów na
Ukrainie, gdzie całkiem nieprzy-
padkowo został merem słynny
bokser Witalij Kłyczko. Pora się
zatem zastanawiać, kto się na-
prawdę nadaje na prezydenta sto-
licy Polski, w której – szczególnie
teraz – dochodzi do gwałtownych
spięć na tle politycznym, przy
czym sprawy lokalne mieszają się

tu z ogólnopolskimi. No bo z jednej
strony toczy się walka o utrzyma-
nie w państwie realnego trójpo-
działu władzy, z drugiej zaś – o
wpływy w samym mieście, w któ-
rym nie brak fruktów wartych za-
chodu. Wystarczy wskazać cho-
ciażby kwestie wynikającego z
określonej polityki uwłaszczenia
prominentnych osób. Utworzona
przed laty Fundacja „Solidarność”
pozwoliła braciom Jarosławowi i
Lechowi Kaczyńskim i ich współto-
warzyszom na zagarnięcie cen-
nych nieruchomości na Ochocie,
których przecież ani oni sami nie
kupili za własne pieniądze, ani nie
dokonało takiego zakupu Porozu-
mienie Centrum, partia-matka
pod dowództwem tego pierwszego.
Tak samo doszło do dosyć nieocze-
kiwanego uwłaszczenia najbliż-
szej rodziny pani prezydent Han-
ny Gronkiewicz-Waltz na kradzio-
nym mieniu pożydowskim przy
ul. Noakowskiego 16. 

O czywiście, stworzone w
obu wypadkach trochę
sztucznie meandry praw-

ne nie pozwalają ścigać pana K. i
pani HGW w związku z pozyska-
niem znaczących dóbr, ale fakt po-
zostaje faktem:oni sami względ-
nie ich rodziny i współtowarzysze
wzięli co chcieli – jak nie dla siebie,
to dla swych ugrupowań politycz-
nych, nie bacząc na prawa właści-
cielskie, a sięgnęli po majątek pu-
bliczny. Wspominam o tym dla-
tego, że promujący się obecnie pod
szyldem Zjednoczonej Prawicy
kandydat na prezydenta Warsza-
wy Patryk Jaki dostrzega niele-
galne uwłaszczanie się, a przede
wszystkim lewiznę reprywatyza-
cyjną tylko od roku 2006, gdy pre-
zydentem stolicy została HGW –
jakby podobnego zjawiska wcze-
śniej w mieście nie było. 

N o cóż, doceniam dobre chę-
ci tego wiceministra spra-
wiedliwości, ale wydaje mi

się, że idzie on trochę tropem daw-
nego quasi-dyktatora PRL Wiesła-
wa Gomułki, który  wszystkie osią-
gnięcia tego państwa porównywał
z osiągnięciami, a raczej z porażka-
mi przedwojennej Rzeczypospolitej.
Patryk Jaki zyskał ogromną po-
pularność jako szef komisji wyła-
pującej wypaczenia warszawskiej
reprywatyzacji i występuje teraz z
pozycji Janosika, który zabiera bo-
gatym, a oddaje biednym, wzbu-
dzając aplauz  – powinien jednak
pamiętać, że zarządzanie Warsza-

wą nie sprowadza się li tylko do
kwestii majątkowych. Tym bar-
dziej, że wszystkich błędów i
krzywd reprywatyzacyjnych nie
da się naprawić, a dochodziło do
tych nieszczęść przede wszystkim z
powodu braku regulującej tę mate-
rię generalnie – ustawy sejmowej,
do której reprezentowany przezeń
konglomerat partyjny jakoś się nie
pali, jak nie paliły się dominujące
poprzednio ugrupowania. 

N iezależnie od tych uwag
doceniam energię działa-
nia, jaką przejawia Patryk

Jaki, jakkolwiek wybrał sobie wy-
jątkowo zły moment promowania

się na inteligenckim Ursynowie w
sytuacji, gdy w mieście pełno pro-
testów przeciwko łamaniu trójpo-
działu władzy, a na dodatek pod
naciskiem opinii międzynarodo-
wej Sejm musiał wycofać się z lek-
komyślnie uchwalonej i skrytyko-
wanej w szerokim  świecie wersji
ustawy o IPN, do której pan wice-
minister osobiście się przyłożył. 

W perspektywie dalszego
rywalizowania o wzglę-
dy ludu warszawskiego

obok Patryka Jakiego liczą się
przede wszystkim Rafał Trzaskow-
ski (Platforma Obywatelska) i za-
mierzający startować w wyborach

prezydenckich pod auspicjami So-
juszu Lewicy Demokratycznej bo-
hater pierwszej „Solidarności” An-
drzej Celiński, podobnie jak ten
drugi – mieszkaniec Ursynowa.  W
programie wypadającego na razie
najlepiej w sondażach Trzaskow-
skiego eksponowana jest przede
wszystkim poprawa jakości życia
warszawiaków, którą zresztą zdą-
żyli oni już odczuć w ostatnich la-
tach po nasileniu wielkich inwe-
stycji, finansowanych z funduszy
Unii Europejskiej. Trzaskowski –
światowiec i poliglota – budzi już
teraz sporo zaufania wśród miesz-
kańców Warszawy, ceniących go
jako autochtona i liberała. Andrzej
Celiński natomiast widzi swoją
szansę w przełamaniu wieloletniej
dominacji PO i PiS – przynajmniej
na stołecznej scenie politycznej.
Chce, żeby zamiast partyjniaków
faktyczne rządy w mieście przeję-
ły oddolne ruchy obywatelskie, bo
sam dobrze pamięta swoje odważ-
ne działania z okresu opozycji an-
tykomunistycznej, gdy był w
związku z tym ścigany przez Służ-
bę Bezpieczeństwa miedzy innymi
na Ursynowie. 

W wywiadzie dla tygodni-
ka „Przegląd” Celiński
przypomina, że zawsze

był kimś od budowania mostów
między ludźmi, niezależnie od te-
go, jaki był ich światopogląd. Ma-
rzą mu się więc inicjatywy ponad-
partyjne i zerwanie z pisowskim
językiem nienawiści oraz platfor-
merskim językiem lekceważenia.
Za kilka miesięcy przekonamy się,
kto z oficjalnych już kandydatów
na prezydenta Warszawy zostanie
następcą Hanny Gronkiewicz-
Waltz.

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

OO ss tt rr aa  ll ii cc yy tt aa cc jj aa  ww  gg rr zz ee  oo  WW aa rr ss zz aa ww ęę .. .. ..OO ss tt rr aa  ll ii cc yy tt aa cc jj aa  ww  gg rr zz ee  oo  WW aa rr ss zz aa ww ęę .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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Przy stacjach metra Imielin i Stokłosy dobiega końca realizacja
kolejnego projektu złożonego do Budżetu Partycypacyjnego (od-
dano nań 1175 głosów). Na szybach wind powstały już murale
przedstawiające artystyczną wizję kryptologów M. Rejewskie-
go, J. Różyckiego i H. Zygalskiego, dzięki którym udało złamać się
kod niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma” oraz ukazujące
osobę rtm. Witolda Pileckiego. Czy będą kolejne murale na Ursy-
nowie? Już 12 lipca nastąpi ogłoszenie wyników nowej edycji
Budżetu Partycypacyjnego. Możliwe, że wśród zwycięskich pro-
jektów znajdą się także takie, które poprawią estetykę kolejnych
lokalizacji na Ursynowie. 

Na Stokłosach dumnie 
spogląda rotmistrz 

Witold Pilecki

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na trzy niezwykłe
koncerty w ramach tegorocznego „Muzycznego Lata na
Ursynowie”. Pierwszy koncert już w najbliższą niedzie-
lę, 8 lipca, o godz. 19.00 przed ratuszem Dzielnicy Ur-
synów. 

Dla mieszkańców dzielnicy przygotowano koncert plenerowy,
podczas którego orkiestra zaprezentuje swój autorski program „W
RYTMIE WISŁY”, będący owocem prac zainspirowanych Królową
Polskich Rzek. Projekt łączy niebanalne brzmienia nowych aranża-
cji z tradycją flisackiej piosenki. Sięgając do muzycznych korzeni i
dawnych melodii ludowych, orkiestra pozwoli odkryć je na nowo,
dodając dużo świeżości i energii. Wstęp wolny.

– Letnie koncerty plenerowe mają na Ursynowie długoletnią
tradycję i wierne grono wielbicieli. Także w tym roku przygotowa-
liśmy różnorodny i atrakcyjny repertuar. Rozpoczniemy od wystę-
pu naszych sąsiadów z Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW, którzy
wystąpią przed ursynowską publicznością już po raz czwarty – za-
chęca zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

W niedzielę w rytmie 
Wisły, czyli „Muzyczne 

Lato na Ursynowie”

Urząd Dzielnicy Ursynów re-
alizuje zadania związane z
utrzymaniem zieleni i urzą-
dzeń melioracyjnych. Jak
poinformowali ursynowscy
urzędnicy, w okresie waka-
cyjnym zaplanowano kon-
serwację urządzeń meliora-
cyjnych oraz zabiegi konser-
wacyjne na Jeziorze Zgorza-
ła oraz na Stawach Wąsal i
Pozytywka. 

PPRRAACCEE –– GGDDZZIIEE II KKIIEEDDYY::
11)) KKoonnsseerrwwaaccjjaa uurrzząąddzzeeńń mmee-

lliioorraaccjjii wwooddnnyycchh sszzcczzeeggóółłoowwyycchh
((rroowwóóww mmeelliioorraaccyyjjnnyycchh))

Jak wskazali ursynowscy
urzędnicy, w utrzymaniu Dzielni-
cy Ursynów znajduje się 21 km
urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych (rowów) znajdu-
jących się w dwóch zlewniach:
Kanału Jeziorki oraz Potoku Słu-
żewieckiego. W ramach drugiej
(spośród trzech) konserwacji pra-
ce zaplanowano w terminie od
17 sierpnia do 31 sierpnia br.
Pierwsza konserwacja miała miej-
sce w terminie od 17 do 31 maja
br., trzecia jest zaplanowana w
terminie od 17 do 31 październi-
ka br. – przy czym w Lesie Kabac-

kim pracę będą prowadzone w
terminie od 1 do 7 listopada.

22)) ZZaabbiieeggii kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnee nnaa
JJeezziioorrzzee ZZggoorrzzaałłaa

Podstawowym celem prac jest
spowolnienie procesu eutrofiza-
cji (zarastania) zbiornika wod-
nego. Zabiegi konserwacyjne,
których pierwszy etap będzie
miał miejsce w terminie od 17
do 31 sierpnia br. Drugi etap
prac konserwacyjnych zaplano-
wany jest w terminie od dnia 17
do 31 października br.

33)) ZZaabbiieeggii kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnee nnaa
SSttaawwaacchh WWąąssaall ii PPoozzyyttyywwkkaa

Podstawowym celem prac
jest zapewnienie prawidłowe-
go funkcjonowania układu
melioracyjnego w rejonie ulic:
Karczunkowskiej, Pozytywki,
Katarynki i Żmijewskiej.
Pierwszy etap zabiegów kon-
serwacyjnych będzie miał
miejsce w terminie od 17 do
31 sierpnia br. ,drugi etap prac
w terminie od dnia 17 do 31
października br.

–  Wakacje, będące dla więk-
szości z nas czasem odpoczynku,
są dla urzędników odpowie-
dzialnych za tematykę ochrony
środowiska czasem niezwykle
pracowitym. Zaplanowane pra-
ce poprawiają nie tylko wygląd,
ale też stan urządzeń meliora-
cyjnych, a tym samym wpływa-
ją na bezpieczeństwo naszych
mieszkańców, szczególnie tych
na Zielonym Ursynowie –  infor-
muje zastępca burmistrza Piotr
Zalewski.

Urząd zadba o zieleń i urządzenia melioracyjne



4

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa
skierował we wtorek (3 lipca) do Woje-
wody Mazowieckiego kolejne pismo w
sprawie nieblokowania dalszej moder-
nizacji ul. Rosoła. 

Powód jest dość oczywisty -–wojewoda przez
prawie 2 miesiące nie przekazał niezbędnej doku-
mentacji. Przypomnijmy, 7 maja br. została wy-
dana przez wojewodę mazowieckiego Zdzisła-
wa Sipierę (PIS) decyzja nakazująca wstrzyma-
nie prac budowlanych przy ulicach Rosoła oraz
Relaksowej. Burmistrz Ursynowa, Robert Kempa
kolejny raz skierował pismo do przedstawiciela
administracji państwowej w sprawie konieczno-
ści przekazania dokumentacji do organu I in-
stancji i zaprzestania politycznego blokowania
inwestycji. Jak podkreśla burmistrz, konsekwen-
cjami decyzji nr 10/II/2018, powziętej przez wo-
jewodę mazowieckiego, są uciążliwości związa-

ne z organizacją ruchu drogowego, co skutkuje
kolizjami i wypadkami komunikacyjnymi. W
związku z tym burmistrz Kempa – po raz kolejny
skierował do wojewody pismo dotyczące koniecz-
ności przekazania dokumentów do organu I in-
stancji w celu ponownego rozpatrzenia spornych
kwestii. Podjęte działania mają doprowadzić do
jak najszybszego wznowienia prac, które wyma-
gają powtórnego uzyskania pozwoleń na rozpo-
częcie robót drogowych.

– Opieszałość urzędu wojewody uniemożliwia
nam kontynuowanie prac przy ul. Rosoła – od Je-
żewskiego do Wąwozowej i negatywnie wpływa
na jakość życia mieszkańców dzielnicy. Kuriozal-
nym wydaje się fakt prawie dwumiesięcznego
nieprzekazywania dokumentacji do organu I in-
stancji. Jestem przekonany, że decyzja wojewody
jest celowym działaniem – skomentował Robert
Kempa, burmistrz Dzielnicy Ursynów.

PPAASSSSAA:: LLaattoo jjuużż ww ppeełłnnii.. JJaakkaa
bbęęddzziiee wwaakkaaccyyjjnnaa ooffeerrttaa kkuullttuu-
rraallnnaa uurrzzęędduu??

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Lato na Ur-
synowie zapowiada się napraw-
dę pasjonująco i oby tylko dopi-
sywała nam pogoda, ponieważ
znakomitą większość aktywno-
ści kulturalnych urzędu przeno-
simy właśnie do parków.  Już w
czwartek startuje Ursynowskie
Lato Filmowe. W ramach sean-
sów filmowych pod Kopą Cwila
będziemy oglądać współczesne
komedie niestroniące od czar-
nego humoru i wątków sensa-
cyjnych. Plenerowe seanse fil-
mowe pod Kopą Cwila będą
świetną okazją, aby w czwart-
kowy wieczór dobrze nastroić
się przed weekendem. 

Niewątpliwym hitem ostat-
nich sezonów były potańcówki.
Nie może ich zabraknąć i w tym
roku. Pierwsza odbyła się 23
czerwca a spragnionym tańca
ursynowskim tancerzom nie-
straszna była deszczowa i
wietrzna aura. Ale oczywiście
podczas kolejnej potańcówki,
która odbędzie się w najbliższą
sobotę, życzylibyśmy sobie wię-
cej słońca, a mniej chmur. Ta po-
tańcówka będzie wyjątkowa,
ponieważ po raz pierwszy do
tańca będzie przygrywać nam
muzyka na żywo w wykonaniu
orkiestry „Bonanza”.  Plenerowe
imprezy taneczne są okazją do
integracji międzysąsiedzkiej czy
międzypokoleniowej, ale o tym
mieszkańcy Ursynowa doskona-
le wiedzą. 

W tym czasie nie może za-
braknąć także koncertów w ra-
mach „Muzycznego Lata”. W
tym roku na plenerowej scenie
przed ratuszem będziemy po-
dziwiać Marcina Wyrostka w
symfonicznym repertuarze.
Warto wspomnieć, że to już
drugi koncert wspaniałego
akordeonisty na Ursynowie. Za-
interesowanie jego koncertem,
który odbył się na początku ro-
ku w Multikinie, było tak du-
że, że postanowiliśmy zaprosić
go ponownie, o co zresztą pro-
sili sami mieszkańcy.  Przed ur-
synowską publicznością wystą-
pi także Kameralna Orkiestra

Romantica z największymi
przebojami opery i operetki. A
cykl rozpoczniemy już w naj-
bliższą niedzielę koncertem na-
szych sąsiadów z Orkiestry Re-
prezentacyjnej SGGW. Ale po-
za imprezami plenerowymi nie
zabraknie wydarzeń nawiązu-
jących do ważnych rocznic hi-
storycznych. 

CCoo zz tteejj ookkaazzjjii pprrzzyyggoottoowwaałł
uurrzząądd??

Przypomnijmy, że w tym roku
świętujemy jubileusz 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Z tej okazji przygoto-
waliśmy nowy cykl recitali forte-
pianowych w parkach, czyli „Ar-
maty ukryte w kwiatach”. Uzna-
ni pianiści zaprezentują utwory
wielkich polskich kompozyto-
rów m. in. Fryderyka Chopina i
Ignacego Jana Paderewskiego.
Ponadto w tym roku po raz kolej-
ny zapraszamy do wspólnego
śpiewania podczas koncertu pie-
śni powstańczych i patriotycz-
nych z okazji 74. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego.
Koncert odbędzie się 29 lipca
przed kościołem Wniebowstą-
pienia Pańskiego. 

CCzzyy wwzzoorreemm llaatt uubbiieeggłłyycchh jjeesstt
jjaakkaaśś pprrooppoozzyyccjjaa ddllaa nnaajjmmłłoodd-
sszzyycchh mmiieesszzkkaańńccóóww??

Oczywiście – w naszym pro-
gramie pamiętamy także o
młodszej publiczności. W ra-
mach akcji „Lato w mieście”
przygotowaliśmy wiele cieka-
wych warsztatów artystycznych
oraz seansów filmowych. Na
dzieci, jak w zeszłym roku, cze-
kają teatralne spektakle plenero-
we, czyli „Bajki w parkach”. Cykl

rozpoczął się w zeszłą niedzielę
nad Jeziorem Zgorzała, a kolej-
ny spektakl już 8 lipca o godz.
16.00 na Olkówku przy Parku
Jurajskim. Także Dzielnicowy
Ośrodek Kultury przygotował
ofertę wakacyjną, a w niej znaj-
dą się także spektakle dla dzieci
w ramach Dziecięcego Lata Te-
atralnego Obwodnica 2018. 

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa rroozzmmoowwęę..
Ja również dziękuję, a czytel-

nikom Passy życzę udanych urlo-
pów i odpoczynku oraz dobrej
pogody i przyjemnych wrażeń
podczas korzystania z ursynow-
skiej oferty kulturalnej.  

ŁŁuukkaasszz CCiioołłkkoo jjeesstt zzaassttęęppccąą bbuurr-
mmiissttrrzzaa UUrrssyynnoowwaa zz rraammiieenniiaa ssttoo-
wwaarrzzyysszzeenniiaa PPRROOJJEEKKTT UURRSSYY-
NNÓÓWW..  WW zzaarrzząąddzziiee ddzziieellnniiccyy oodd-
ppoowwiiaaddaa zzaa llookkaallee kkoommuunnaallnnee
oorraazz kkuullttuurręę ii kkoommuunniikkaaccjjęę zz
mmiieesszzkkaańńccaammii..

Wraz z początkiem waka-
cji Dzielnica Ursynów
umożliwia swoim miesz-
kańcom dostęp do wybra-
nych szkolnych boisk
sportowych - nie tylko pił-
karskich. 

W tym roku, pilotażowo,
urząd wprowadził internetowy
system rezerwacji boisk, aby jak

najefektywniej wykorzystać udo-
stępnione obiekty. 

Na stronie www.otwartebo-
iska.ursynow.pl dorośli, a także
rodzice z dziećmi mogą zapisać
się na jeden z kilkuset terminów
dedykowanych dla różnych grup
wiekowych oraz dyscyplin spor-
towych, takich jak piłka nożna,
siatkówka, koszykówka, piłka

ręczna, siatkówka plażowa, gry
i zabawy dla najmłodszych. W
systemie widoczne są także ter-
miny “otwarte”, czyli godziny, w
których można po prostu przyjść
na boisko i skorzystać z niego na
zasadzie “kto pierwszy, ten lep-
szy”. W tym roku miłośnikom
sportu udostępnione zostaną
obiekty w dziewięciu różnych
lokalizacjach na terenie Ursyno-
wa, do dyspozycji jest również 6
dzielnicowych ogólnodostęp-
nych obiektów.

-W tym roku oferujemy
mieszkańcom zupełnie nowe
możliwości. W internetowym
systemie będzie można nie tyl-
ko zarezerwować boisko dla
swojej drużyny, ale również zna-
leźć inne osoby chętne do gry
w danym terminie. Dzięki temu
więcej osób będzie mogło ak-
tywnie spędzić czas, ponieważ
także pojedyncze osoby mogą
poprzez stronę znaleźć „ekipę”
do wspólnej gry- - mówi Antoni
Pomianowski, zastępca burmi-
strza Ursynowa, odpowiedzial-
ny za sport.

W czwartek, 5 lipca, startuje kolejna edycja Ursynowskiego Lata Filmowego. Jak
informuje organizujący pokazy plenerowe Urząd Dzielnicy Ursynów, „podczas
przeprowadzonej ankiety, mieszkańcy zadecydowalim, że tegoroczne Ursynowskie
Lato Filmowe będzie na wesoło”.

Oznacza to, że na pokazach pod Kopą Cwila będzie można obejrzeć najlepsze komedie z ostatnich
lat. Cykl rozpoczyna film BABY DRIVER – pokaz plenerowy rozpocznie się o godz. 21.45. 

„Mieszkańcy zdecydowali, że tego lata będziemy oglądać współczesne komedie niestroniące od
czarnego humoru i wątków sensacyjnych. Plenerowe seanse filmowe pod Kopą Cwila będą świetną
okazją, aby w czwartkowy wieczór dobrze nastroić się przed weekendem” – zachęca zastępca
burmistrza Łukasz Ciołko.

W piątek, 6 lipca, kolejna
transmisja meczu Mistrzostw
Świata w Piłce Nożnej. Strefa Ki-
bica na Kopie Cwila rusza już o
godzinie 18.00. Ponadto Urząd
Dzielnicy Ursynów umożliwi
mieszkańcom wspólne ogląda-
nie w plenerze kolejnych rozgry-
wek, w tym jednego z półfinałów
oraz finału XXI Mistrzostw Świa-
ta w Piłce Nożnej.

DDaattyy ii ggooddzziinnyy rroozzppoocczzęęcciiaa
SSttrreeff KKiibbiiccaa::

6 lipca 2018 r. (piątek) 1/4 fi-
nału – 18.00

10 lipca 2018 r. (wtorek) 1/2
finału - 19.00

15 lipca 2018 r. (niedziela) FI-
NAŁ – 15.00

Rozmawiamy z wiceburmistrzem Łukaszem Ciołko

Lato pełne kultury

Startuje Ursynowskie Lato Filmowe!

Burmistrz apeluje do wojewody

W piątek na Kopie kolejna transmisja

Szkolne boiska szeroko otwarte
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Prezydent Warszawy musi być prezydentem wszystkich mieszkańców

Patryk Jaki: konieczne uczciwe zarządzanie stolicą

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Sala kinowa ursynowskiego Do-
mu Sztuki w poniedziałkowy
wieczór 2 lipca wypełniła się po
brzegi zwolennikami i przeciw-
nikami Patryka Jakiego, kan-
dydata Zjednoczonej Prawicy
na prezydenta Warszawy. Spo-
ra grupa zainteresowanych
uczestników musiała przysłu-
chiwać się w hallu przed wej-
ściem do sali. 

“Najważniejsze jest, żeby prezydent
miasta koncentrował się na tym, żeby
poprawiać jakość życia mieszkańców, a
nie żeby ich do czegoś zmuszać. Musi
dbać, by poprawić jakość życia wszyst-
kich, a nie myśleć o stworzeniu oferty
dla wąskiej grupy ludzi. Prezydent War-
szawy musi być prezydentem wszyst-
kich mieszkańców.” –  te słowa wypo-
wiedziane przez Patryka Jakiego, kan-
dydata na nowego prezydenta Warsza-
wy, stanowiły fundament przekazu
podczas spotkania z mieszkańcami Ur-
synowa.

Już pierwsze zdania wypowiedzia-
ne przez Patryka Jakiego pokazały, że
masa krytyczna różnic politycznych
zgromadzonych uczestników została
przekroczona. Przerywanie wypowie-
dzi, pseudo-spontaniczne pytania w
trakcie, wyraźne próby zerwania pre-
zentacji Patryka Jakiego, a przynajmniej
przerwania toku retoryki, powtarzały
się wielokrotnie. I równolegle:  wza-

jemne wyzwiska i kłótnie pomiędzy
zwolennikami i przeciwnikami poli-
tycznymi, często inwektywy i wrzaski –
sprawiały wrażenie, że  spotkanie skoń-
czy się przedwcześnie. Jednak te żenu-
jące sytuacje jakby wzmocniły Jakiego.
Jego stanowczość, kultura wypowiedzi
i krótkie błyskotliwe riposty spowodo-
wały, że każdy kolejny atak grupki pro-
wokatorów był jakby słabszy, i nie prze-
rywając skutecznie toku wypowiedzi,
dawał dodatkowe “małe punkty” kan-
dydatowi Zjednoczonej Prawicy. Kilka
osób z “opozycji” wyszło obrażonych,
ale dzięki temu zapanował spokój.

Dramaty nieruchomości 
i warianty alternatywne

– Dzisiaj nie będzie żadnej metropo-
lii, żadnego prawdziwego europejskie-
go miasta, bez uczciwości. W tej chwi-
li Warszawą nie rządzą warszawiacy,
rządzą naprawdę deweloperzy i grupy
interesów mafii reprywatyzacyjnej –
stwierdził kandydat na prezydenta. 

Praktyka kampanii wyborczych ma
swoją specyfikę, zezwalającą na dys-
kredytowanie, a przynajmniej umniej-
szanie walorów czy zasług przeciwni-
ków. Jednak przytoczone przez Jakiego
przykłady i argumenty miały charak-
ter bardzo konkretny i merytoryczny.
Jako jedną ze spraw fundamentalnych
Patryk Jaki wymienił ład przestrzenny
Warszawy i politykę uwłaszczeniową. 

– Warszawa jest pokryta zaledwie w
30% miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego. Nawet Kra-
ków, Wrocław, Poznań mają ich dwa
razy więcej. Jeżeli nie ma miejscowego
planu zagospodarowania, to oznacza,
że decyzję czy coś wybudować  w da-
nym miejscu podejmuje jednorazowo
urzędnik. To najbardziej korupcjogen-
ny mechanizm. Warszawa jest jedyną
stolicą w Europie, gdzie obok zabytko-
wych kamienic można postawić dziw-
ne, wysokie wieżowce czy domki jedno-

rodzinne. Dlaczego tak jest? Jestem
przekonany, że dzieje się tak celowo –
mówił Jaki. I przytoczone za chwilę
przykłady były porażające. Prawa wła-
sności kupowane lub przejmowane dro-
gą oszustwa nawet za 50 złotych (ul.
Hoża 25a), życie Jolanty Brzeskiej -
dzielnej mieszanki kamienicy przy Na-
bielaka 9, zamordowanej za swój upór,
warte było 500 zł. Natomiast jeden z
najaktywniejszych handlarzy kamienic
M. – reprywatyzujący tę kamienicę –
otrzymał od miasta odszkodowanie 190
mln zł za bezumowne wykorzystywanie
nieruchomości. Narbutta, Noakowskie-
go, Twarda, Odolańska i wiele innych –
blisko dwieście reprywatyzowanych
nieruchomości i kamienic budzi wąt-
pliwości prokuratury. Dlatego została
zablokowana sprzedaż ok. 3 tys. repry-
watyzowanych nieruchomości.  Wszyst-
kie zostały przejęte z naruszeniem pra-
wa, na podstawie sfałszowanych doku-
mentów, wyłudzenia, oszustwa, przez
podstawione osoby. – W Europie każdy
samorząd dba o swoje zasoby miesz-
kaniowe. W Warszawie nie, bo prze-
szkadzałoby to deweloperom. To musi
się zmienić. Dlatego, gdy zostanę prezy-
dentem Warszawy, od razu zrobimy po-
rządek w ładzie przestrzennym – obie-
cywał Patryk Jaki.

Stojąc wyraźnie po stronie mieszkań-
ców, a nie deweloperów, Jaki zapowie-
dział pięciokrotne zwiększenie liczby
mieszkań budowanych przez miasto,
uporządkowanie spraw gruntowych –
użytkowania wieczystego oraz starych
zasobów komunalnych, skorygowanie
i urealnienie opłat, które obecnie po za-
mianie użytkowania wieczystego na
własnościowe  wzrastają niekiedy na-
wet 6 - 7 razy. 

Bogaty pakiet zmian 
dla wszystkich

Do grupy spraw najważniejszych Pa-
tryk Jaki włączył problemy komunika-

cyjne miasta. Zwrócił uwagę na niedo-
trzymanie przedwyborczych obietnic
przez Hanny Gronkiewicz - Waltz, czy-
li wybudowania 5 nowych mostów
przez Wisłę (wybudowano tylko jeden)
czy kilkunastu parkingów podziemnych
(nie powstał żaden). Warszawa jest je-
dynym metropolitalnym miastem eu-
ropejskim, które nie ma pełnej obwod-
nicy. Jej wybudowanie ograniczy ruch
tranzytowy nawet o 30%. Niezbędna
jest również duża obwodnica zewnętrz-
na. Dzięki temu poprawiłby się kom-
fort komunikacyjny i znacząco zmniej-
szyłaby się ilość spalin. - 

– Zamiast kładek dla pieszych i ro-
werów, jak obiecuje Rafał Trzaskowski,
wybudujemy nowe mosty, bo nimi też
jeżdżą autobusy i tramwaje. Nie tylko
wyprowadzimy niepotrzebny ruch
tranzytowy z Warszawy, ale zapewni-
my odpowiedni rozwój komunikacji
zbiorowej. Gdy komunikacja zbioro-
wa będzie dobra, większość warsza-
wiaków odstawi swoje samochody –
zapewniał Patryk Jaki. Obiecywał rów-
nież przeniesienie centralnego portu
lotniczego 36 km od Warszawy, gdyż
obecnie Okęcie nie ma niezbędnych
możliwości rozwojowych bez przejęcia
części gruntów z Ursynowa i Ochoty.
Za to nowe lotnisko ma być połączone
szybką koleją miejską z darmowym
przejazdem dla warszawiaków.

Również do spraw fundamentalnych
według Jakiego należy polityka senio-
ralna. – Dzisiaj prawdziwe europejskie
miasto to takie, w którym dba się o se-
niorów. Dlatego Warszawa w tym za-
kresie musi zrobić dużo więcej. W każ-
dej dzielnicy musi powstać więcej do-
mów dziennego pobytu. W każdym po-
winien być lekarz geriatra, tzw. usługa
wytchnieniowa dla opiekunów niepeł-
nosprawnych lub przewlekle chorych,
dodatkowe zajęcia. W Warszawie nie-
zbędna jest również “Karta seniora”,
gdzie będzie pokazany zakres usług od
transportowych po nawet tańsze lub
darmowe kino co jakiś czas. My musi-
my przejść na taką filozofię europej-
ską: był czas, kiedy seniorzy robili coś
dla miasta, a teraz jest czas, by miasto
robiło coś dla seniorów – mówił kandy-
dat na prezydenta, a sala przyjęła
gromkimi brawami.

Wśród dalszych obietnic i planów
znalazła się poprawa bezpieczeństwa,
m. in. poprzez lepsze wykorzystanie
straży miejskiej – nie do łapania kie-
rowców, ale pilnowania przez strażni-
ków bezpieczeństwa pod szkołami, w
parkach, na osiedlach. Rozszerzona
zostanie polityka przyjaznego urzę-
du, m. in. dzięki lepszemu dostoso-
wania czasu pracy urzędów dzielnic
do potrzeb osób pracujących. W ra-
mach działań proekologicznych do-
konane będą usprawnienia komunika-
cyjne zmniejszające korki a więc i emi-
sję spalin, likwidacja dymiących pie-
ców, przyczyniających się do smogu,
nowa polityka śmieciowa, propago-
wanie korytarzy powietrznych, za-
pewniających lepszą wentylację no-
wo budowanych osiedli. W ramach
działań edukacyjny Patryk Jaki po-

wtórzył m. in. obietnicę budowy no-
wych żłobków i przedszkoli. Chcąc
promować na wysokim poziomie dzie-
dzictwo historyczne, minister Jaki za-
powiedział dbałość o pamięć i tożsa-
mość narodową, odbudowę Pałacu
Saskiego oraz Muzeum Żołnierzy Wy-
klętych i Więźniów PRL. 

Coś specjalnie 
dla Ursynowa

Patryk Jaki ponownie wrócił do
sprawy filtrów spalin z POW. – W
umowie GDDKiA jest powiedziane, że
instalacja filtrów jest uzależniona od
wyników badań jakości powietrza. To
więc wcale nie oznacza, że filtry będą.
Dlatego wybrałem się do Ministerstwa
Infrastruktury i poprosiłem o pełną
gwarancję, że filtry będą. Otrzyma-
łem pisemną deklarację, że filtry będą
i nie trzeba będzie czekać tego całego
okresu na badania. (...) Filtry będą w
okresie dużo krótszym niż przewidzia-
no w umowie. Może się okazać, będę
o to walczył, że będą od razu. A jeże-
li nie, to kwestia tygodnia, góra kilku
tygodni, że filtry te będą zamontowa-
ne. Gdybyśmy nie doszli do władzy, to
prawdopodobnie tych filtrów w ogó-
le by nie było – wyjaśniał kandydat
na prezydenta Warszawy. 

Wypowiedź ta dobrze koresponduje
z przytaczanym ostatnio przez mnie w
„Passie” faktem, że filtry były przewi-
dziane w ofercie konkurencyjnej do wy-
branej przez GDDKiA. Została jednak
wybrana oferta bez filtrów. Warto rów-
nież zauważyć, że min. Patryk Jaki
przedstawił swoje konkretne działania
w sprawie filtrów, a nie tylko jakieś ni-
czym nie poparte obietnice.

Kandydat również ustosunkował
się do braku oddziału pediatrycznego
w Szpitalu Południowym. – Zrobię co
w mojej mocy, żeby była pediatria,
ale tu znowu muszę naprawić błędy
PO. To właśnie Platforma, wykonu-
jąc studium funkcjonalności, nie za-
planowała tam pediatrii. Najpierw sa-
ma popsuła, bo rządzi teraz w War-
szawie i krzyczy że to wina PiS, ale sa-
mi tego nie zaplanowali – stwierdził
Patryk Jaki. 

Kampania dopiero 
się zaczyna

To dopiero początek kampanii, mo-
że tylko taka przygrywka na argumen-
ty, ostra walka głównych kandydatów
jeszcze się nie rozpoczęła. Nie jest to
więc już pora na ostateczne podsumo-
wanie kandydatów. Każdy dużo obie-
cywał, również ze spraw, które były
kiedyś obiecywane, ale nie zostały zre-
alizowane. Słuchałem wcześniej kilka-
krotnie Rafała Trzaskowskiego, a teraz
Patryka Jakiego. Co zwraca moją uwa-
gę u tego ostatniego? Ponoć był, spraw-
dził, dowiedział się – podjął konkretne
działania. 

W przypadku Szpitala Południowego
również kandydaci coś obiecywali: “zro-
bię co w mojej mocy, żeby pediatria by-
ła...” (Jaki)  vs. “... zapowiadamy, że
będzie w Szpitalu Południowym rów-
nież pediatria” (Trzaskowski).
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Protest mieszkańców Ursy-
nowa w sprawie filtrów na
obwodnicy, który organizo-
wało stowarzyszenie Pro-
jekt Ursynów, stał się im-
pulsem dla polityków do
zajęcia się tym tematem. 

Nie dość, że podpisano „Pakt
na rzecz filtrów POW”, to w krót-
kim czasie po proteście pojawiły
się obietnice kandydującego na
fotel prezydenta Warszawy Pa-
tryka Jakiego oraz ministra in-
frastruktury Andrzeja Adamczy-
ka, że filtry na wyrzutniach spa-
lin będą. 

O tym, że temat instalacji
oczyszczających spaliny z POW
stał się pożywką dla polityków,
pisał w ubiegłotygodniowym nu-
merze „Passy” Bogusław Lasoc-
ki. Przez lata zapewniano nas,
że powietrze z wyrzutni spalin
będzie oczyszczane, aż do 2017
roku, gdy inwestor (GDDKiA)
złożył raport środowiskowy, w
którym zapis o konieczności sto-
sowania filtrów wykreślono.
Wówczas mieszkańcy Ursynowa
wraz ze stowarzyszeniem Pro-
jekt Ursynów podjęli intensywne
starania na rzecz ich montażu. 

Świadomość, że tunelem
POW, w którego sąsiedztwie

znajdzie się m. in. Szpital Połu-
dniowy oraz Centrum Onkolo-
gii, będzie przejeżdżał tranzyt
na linii Berlin-Moskwa, była wy-
starczającym powodem, żeby
rozpocząć walkę o zdrowe po-
wietrze w naszej dzielnicy.
Wspólnymi siłami zasypaliśmy
RDOŚ ponad 7000 uwag miesz-
kańców, organizowaliśmy hap-
peningi i nagłośniliśmy sprawę
w mediach. Z dużym opóźnie-
niem (dopiero w 2018 roku)
sprawą zainteresowały się wła-
dze Warszawy. Mimo to GDD-
KiA nadal pozostawała na sta-
nowisku, że filtry nie są spra-
wą pewną – ich instalacja mia-
ła zostać uzależniona od wyni-
ków analizy porealizacyjnej,
która trwałaby co najmniej 12
miesięcy. 

Czerwcowy protest na rzecz
montażu filtrów zgromadził kil-
kaset osób. Podczas jego trwania
zebrano aż 850 podpisów pod
„Paktem na rzecz filtrów”. Ze
sceny ustawionej przy bazarku
„Na Dołku” radny Kamil Orzeł
ze stowarzyszenia Projekt Ursy-
nów wraz z grupą zdetermino-
wanych mieszkańców skando-
wał „Chcemy filtrów! Nie dla
spalin!”. Do protestu także przy-

łączyły się inne lokalne ugrupo-
wania. Na efekty akcji nie trzeba
było długo czekać. W gorączce
przedwyborczych obietnic Pa-
tryk Jaki następnego dnia po
proteście ogłosił na konferencji
prasowej, że przeprowadził roz-
mowy w Ministerstwie Infra-
struktury i filtry na wyrzutniach
spalin będą. Niestety, nie padły
w tej sprawie żadne konkrety –
takie jak termin ich montażu,
który obecnie jest rzeczą kluczo-
wą, ani nie ujawniono żadnych
dokumentów potwierdzających
jego słowa. Być może to tylko
próba zbicia kapitału politycz-
nego na ważnym dla mieszkań-
ców Ursynowa temacie, choć za-

interesowanie każdej ze stron
jest istotne. 

W piątek 29 czerwca padła
jednak kolejna ważna deklara-
cja. Minister Infrastruktury w
oficjalnym komunikacie zapo-
wiedział: „Biorąc pod uwagę
spodziewane prognozy ruchu, a
w szczególności stale zwiększa-
jący się ruch w obrębie Warsza-
wy, Ministerstwo Infrastruktury
uznało, że montaż filtrów w ra-
mach realizacji Południowej Ob-
wodnicy Warszawy będzie nie-
zbędny.”. Dalej czytamy: „Anali-
za, która będzie przeprowadzo-
na w krótkim czasie po oddaniu
trasy do ruchu, wykaże, jakiego
rodzaju wykonanie i montaż fil-

trów będą  niezbędne. General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad przeprowadzi anali-
zę niezwłocznie po uruchomie-
niu drogi, nie oczekując na pier-
wotnie wskazany w decyzji śro-
dowiskowej roczny termin jej
wykonania.”. To dość przełomo-
wa zapowiedź, gdyż po raz
pierwszy tak zdecydowanie opo-
wiedziano się za montażem fil-
trów. Należy jednak mieć na
uwadze, że trwa gorący okres
przedwyborczy i takie słowa mo-
gą być tylko próbą poprawienia
notowań. Tym, czego zabrakło
w deklaracji ministra, jest ter-
min montażu instalacji oczysz-
czających powietrze. Kluczo-
wym bowiem jest, aby nastąpił
on jeszcze przed oddaniem Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy
do użytku (sierpień 2020 r.). W
przeciwnym razie możemy być
truci jeszcze przez długie mie-
siące, jeśli nie lata. 

Oczywiście, to tylko deklara-
cje polityków. Są one jednak o
tyle istotne, że udało się nam,
mieszkańcom Ursynowa, zwró-
cić uwagę wszystkich opcji poli-
tycznych na problem, którego
do tej pory nie chciały widzieć.
Choć do montażu filtrów jesz-

cze daleko, to już dziś możemy
jasno stwierdzić, że coś zaczyna
pękać. Nieustępliwi jak dotąd
decydenci zauważyli korzyść w
spełnieniu oczekiwań mieszkań-
ców Ursynowa. Taki stan rzeczy
jest niebywałą okazją, żeby wy-
walczyć instalację filtrów na wy-
rzutniach spalin. Stowarzysze-
nie Projekt Ursynów będzie sta-
ło na straży tych obietnic i przy
każdej nadarzającej się okazji
będziemy do nich nawiązywać.
Jak wiadomo, od zapowiedzi do
realizacji filtrów jeszcze długa
droga. Coś jednak dzięki naszej
determinacji i protestom zaczy-
na się zmieniać. Oby skutecznie. 

M a c i e j  A n t o s i u k

Masz zadbany i piękny ogród lub balkon? A może do-
piero zaczynasz swoją przygodę z ogrodnictwem? Weź
udział w konkursie “Warszawa w kwiatach i zieleni”! 

Zapraszamy właścicieli ukwieconych balkonów, tarasów, ogród-
ków, a nawet okien!  Do udziału zapraszamy także firmy, instytu-
cje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mające swo-
ją siedzibę na terenie naszej dzielnicy Wystarczy wypełnić formu-
larz dostępny na stronie: http://www.warszawawkwiatach.pl/for-
mularz-intro/. Na zgłoszenia czekamy do 7 lipca!

35 edycja konkursu „Warszawa
w Kwiatach i Zieleni”

GGrraażżyynnaa WWóójjttoowwiicczz - KKoooorrddyynnaattoorr KKoonnkkuurrssuu nnaa UUrrssyynnoowwiiee,, 
KKoonnttaakktt:: wwaarrsszzaawwaawwkkwwiiaattaacchhuurrssyynnooww@@oo22..ppll..

Ministerstwo zmienia stanowisko w sprawie filtrów
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Co każdy wyborca wiedzieć powinien

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Pomimo jasnych i precyzyjnych
przepisów związanych z wybo-
rami do samorządu terytorial-
nego, od kilku tygodni trwa nie-
formalna kampania wyborcza.
Głównymi aktorami są w niej
przedstawiciele  dwóch najwięk-
szych partii politycznych, od lat
na zmianę  rządzących w na-
szym państwie. Ostatnio do
kampanii dołączył się dr Jan
Śpiewak, a Jacek Wojciechowicz
(były wiceprezydent u pani
Gronkiewicz-Waltz), stara się
być dostrzeżonym w palecie
kandydatów.  

Nie ulega wątpliwości,  że PiS i
PO  zmonopolizują scenę po-
lityczną stolicy. W wyborach

do rad dzielnic, do tej pary dołączą  SLD
i Kukiz-15, co sprawi, iż tzw. lokalne
komitety wyborcze mają małe szanse na
wprowadzenie do rad chociażby po jed-
nym swoim przedstawicielu.  W tym
miejscu chcę przypomnieć, że w pierw-
szych wyborach samorządowych (1990
r.) kandydaci reprezentowali  ówcze-
snych „postkomunistów” oraz Komite-
ty Obywatelskie. W wyborach na na-
szym obszarze, czyli  w ówczesnej dziel-
nicy-gminie Warszawa Mokotów, na 55
mandatów Komitety Obywatelskie zdo-
były 45.  Można powiedzieć, że wyło-
niona w wyborach rada rzeczywiście
reprezentowała mieszkańców Mokoto-
wa, Ursynowa i Wilanowa. 

W kolejnych wyborach
(1994, 1998, 2002), kan-
dydaci partii politycznych

zdobyli praktycznie wszystkie manda-
ty, zarówno w dzielnicach, jak też w
Radzie Warszawy. Przełomem, i to w
skali całego miasta, były wybory w
2006 r., w których grupa mieszkańców
Ursynowa wystawiła swoich kandyda-
tów („Nasz Ursynów”), uzyskując duże
poparcie wyborców. Jeszcze lepiej by-
ło w wyborach w 2010 r., w wyniku
których władzę  w dzielnicy przejęli
radni  lokalnego stowarzyszenia miesz-
kańców. Sukces „sąsiedzkiego” komite-
tu wyborczego w 2006 i 2010 roku
sprawił, iż we wszystkich dzielnicach
pojawiły się  analogiczne komitety, któ-
re na kilka lat zdominowały rady dziel-
nic. Rada Warszawy pozostała jednak
w dalszym ciągu „partyjna”.

Od 2005 r. w polskiej polityce
obowiązuje zasada, w myśl
której zwycięska partia bie-

rze wszystko. Do tego czasu dominowa-
ła zasada „parytetów”, czyli zwycięska
partia dzieliła się stanowiskami z inny-
mi partiami proporcjonalnie do zdoby-
tych przez nie głosów.  Zasada przej-

mowania wszystkiego  wymaga od zwy-
cięzcy dysponowania  liczną kadrą,
zdolną obsadzić „zdobyte” stanowiska,
nie tylko w rządzie, ale także we wszyst-
kich podmiotach w taki czy inny sposób
zależnych od zwycięzcy. Jedną z cech
demokracji jest zasada, że raz jest się u
władzy, a drugi raz jest się w opozycji.
W tej sytuacji w partiach odchodzących
od władzy pojawił się problem, jak
„przechować” swoje kadry do czasu na-
stępnego zwycięstwa. Okazało się, że ta-
kim miejscem może być samorząd tery-
torialny. Zarobki wprawdzie nie takie,
ale jakoś trzeba przetrwać. Jest to jed-
na z głównych przyczyn wielkiej presji
aparatów głównych partii na lokowanie
swoich „rezerw” kadrowych  w samo-

rządach terytorialnych. Jest to metoda
na funkcjonowanie partii, a nie interes
mieszkańców gminy czy dzielnicy.  

W okresach, gdy dana partia
jest u władzy, często
wzmocnienie „wewnętrz-

nych partyjnych więzi”, realizowane
jest przez zatrudnianie swoich radnych
na kierowniczych stanowiskach w spół-
kach skarbu państwa i wszelkich pod-
miotach od siebie zależnych. Perspekty-
wa utraty przez takiego radnego  kilku,
kilkunastu, a niekiedy kilkudziesięciu
tysięcy dodatkowych zarobków, wpły-
wa na niego nadzwyczaj dyscyplinują-
co. Ci ludzie wykonują w radach po-
słusznie i z wielką starannością pole-
cenia „centrali”.  Polecenia te nie muszą
oczywiście być zgodne z interesami
mieszkańców i na tym, m. in.  polega zło
wypływające z upartyjnienia samorzą-
dów.  W ostatnich tygodniach młodzie-
żówka PSL oraz działacze PO ujawnili
wiele przypadków obsadzania partyj-
nych radnych na intratnych stanowi-
skach. Ruszyła nawet „kampania wsty-
du” zorganizowana przez PO.  Piszę o
tych mechanizmach, albowiem wszyst-
ko wskazuje na to, iż w najbliższych
wyborach samorządowych, partie poli-
tyczne zdominują nie tylko Radę War-
szawy, ale także rady dzielnic. Miejmy

więc w pamięci opisane mechanizmy,
udając się do urn!

N a okres około 1950 r. przy-
pada szczyt wielkiego powo-
jennego wyżu demograficz-

nego. Brakowało wówczas – i  sukce-
sywnie w miarę dorastania – wszystkie-
go: najpierw miejsc w żłobkach, przed-
szkolach, szkołach, ale później  także na
uczelniach. Gdy ów „wielki powojenny
wyż” osiągnął dorosłość, gigantycznym
problemem stały się mieszkania i ich
wyposażenie.  W 1977 r. oddano do
użytku pierwsze spółdzielcze miesz-
kania w megasypialni Ursynów-Na-
tolin. Aby dostać takie mieszkanie, trze-
ba było mieć m. in. odpowiedni  wkład
na „książeczce mieszkaniowej”, a

przede wszystkim odpowiedni staż w
kolejce oczekujących. To wszystko spra-
wiło, że  średni wiek zasiedlających
wynosił w granicach 30 – 40 lat.  Od
tamtych czasów minęło  kilka kolej-
nych  dziesięcioleci. Na  większości ob-
szaru naszej dzielnicy średnia wieku
jest bardzo wysoka. Osiedla w północ-
nej części Ursynowa są zdominowane
przez emerytów. Trzeba jasno powie-
dzieć, że wielki powojenny wyż demo-
graficzny wszedł w wiek emerytalny.
Dotyczy to prawie całego miasta z wy-
jątkiem najnowszych osiedli, gdzie do-
minują młodzi ludzie, głównie  ci, któ-
rzy w ostatnich latach zamieszkali w
Warszawie. Oni mają oczywiście inne
potrzeby, które muszą być także  do-
strzeżone i rozwiązane przez samorzą-
dowe władze stolicy.

J eżeli więc uświadomimy sobie,
iż wielki powojenny wyż wszedł
w wiek emerytalny, to powinni-

śmy spróbować pomyśleć o zaspokoje-
niu najróżniejszych potrzeb tej ogrom-
nej części społeczeństwa stolicy. Potrze-
by te są bardzo różne, od pomocy spo-
łecznej dla samotnych i niedołężnych,
do różnych form kształcenia (np. Wol-
ny Uniwersytet Ursynowa) do miejsc
pracy dla sprawnych i chętnych.  Po-
między tymi skrajnościami jest wiele

potrzeb pośrednich. Na przykład w cza-
sach, kiedy budowano główną część
Ursynowa, obowiązywała zasada, iż bu-
dynki o wysokości do pięciu kondygna-
cji  nie są wyposażane w windy (ze
względów oszczędnościowych).  Gdy
mieszkańcy tych domów mieli po 30 –
40 lat, nie było problemu, ale przy 70 –
80 problem staje się nadzwyczaj istot-
ny.  Technologia produkcji i budowy
dźwigów osobowych poczyniła w ostat-
nich latach ogromne postępy. Wzrosła
niezawodność i standard, a jednocze-
śnie obniżył się (relatywnie) koszt tego
typu urządzeń. Uważam, że nowe wła-
dze samorządowe stolicy i jej dzielnic
powinny opracować ogólnomiejski  pro-
gram doposażenia budynków w dźwi-

gi osobowe (same spółdzielnie nie są w
stanie tego uczynić).  To nie łaska,  ale
obowiązek względem starzejącego się
społeczeństwa.

I nnym przykładem z tej samej
półki są miejskie ławki. W na-
szym mieście, oczywiście także

na Ursynowie, jest niezmiernie mało
ławek na ulicach, placach i skwerach.
Na dodatek w ostatnich latach  zapano-
wała moda na tzw. ławki warszawskie,
czyli ławki bez oparć. Przeciwieństwem
są  zachowane gdzieniegdzie ławki
przedwojenne oraz „komunistyczne”
z oparciami, nazywane wiedeńskimi.
Pamiętam protesty mieszkańców prze-
ciwko ławkom,  albowiem  nieliczne, ja-
kie istniały, były opanowane przez me-
neli. Na przykład na ul. Cynamonowej,
na odcinku od Ciszewskiego do ul. I
Gandhi (ok. 700 m) po jednej stronie
ulicy są tylko 3 zdezelowane ławki. Nic
więc dziwnego, że są często zajęte
przez „element”.  Gdyby ławek było
znacznie więcej, zajęcie którejś przez
nielubianych „gości” nie miałoby żad-
nego znaczenia.

W ażnym zagadnieniem dla
nowego samorządu powi-
nien być „smog”, który w

istotny sposób wpływa na nasze zdro-
wie.  Skalę tego zjawiska można po-

znać, np. zostawiając samochód na
dwa-trzy tygodnie pod chmurką. Wal-
ka z tym zjawiskiem jest trudna,  albo-
wiem większość składników, szczegól-
nie zimowego smogu, stanowią zanie-
czyszczenia z budynków ogrzewanych
tradycyjnymi piecami oraz własnymi
kotłowniami opalanymi węglem. Więk-
szość źródeł tego typu zanieczyszczeń
znajduje się poza obszarem zwartej za-
budowy miejskiej, gdzie budynki są w
większości podłączone do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej. „Zimowy smog” na-
pływa do miasta z zewnątrz słynnymi
klinami nawietrzającymi, głównie z kie-
runku zachodniego (Piastów, Prusz-
ków Ożarów itd.). W tej sytuacji wy-
miana pieców na ekologiczne tylko w
naszym mieście nie ma większego sen-
su. Potrzebne jest współdziałanie wie-
lu okolicznych samorządów, ale czy jest
to możliwe? 

P ozostaje natomiast kwestia za-
nieczyszczeń komunikacyj-
nych, na których rozwiązane –

moim zdaniem – samorząd ma znacz-
nie mniejszy wpływ. Trzeba jednak
przyznać, iż w zakresie transportu zbio-
rowego Miasto zrobiło bardzo dużo.
Autobusy hybrydowe, czy wręcz elek-
tryczne nie są już rzadkością, ale nale-
ży zauważyć, iż ich cena oraz koniecz-
ność doładowywania akumulatorów
na pętlach, znacznie zwiększają koszt
ekologicznej komunikacji autobuso-
wej. Doładowywanie akumulatorów
powoduje np., że na danej linii musi
być więcej autobusów, bo część jest
właśnie w trakcie doładowywania, a
więc unieruchomiona na pętli. Ten fakt
w istotny sposób podnosi koszt obsłu-
gi danej linii.

D la nas – mieszkańców Ursyno-
wa, bardzo istotną kwestią  są
losy lotniska Okęcie. Lecące

nisko nad naszą dzielnicą samoloty są
uciążliwe (były liczne protesty),  ale
wyprowadzenie portu lotniczego do
Baranowa (spod ratusza na Ursynowie
do siedziby władz gminy Baranów jest
55 kilometrów), będzie dla nas znacz-
nie bardziej uciążliwe. Zważywszy że
mieszkańcy naszej dzielnicy należą w
znacznym procencie do tzw. klasy śred-
niej, a więc dobrze wykształconej i sto-
sunkowo zasobnej, należy przyjąć, że
często podróżują korzystając z lotniska
Okęcie. Obecnie dojazd, nawet auto-
busem, z Ursynowa na lotnisko, to tyl-
ko kilkanaście minut.  Do Baranowa,
nawet przy najlepszej komunikacji, czas
ten wielokrotnie się wydłuży. Uważam,
iż w naszym wspólnym interesie jest,
aby lotnisko pasażerskie na Okęciu ist-
niało możliwie najdłużej (najlepiej –
zawsze) oraz  aby – jak   w jednym z wy-
wiadów zapowiedział to minister Miko-
łaj Wild – lotnisko to nie zostało prze-
kształcone (po wybudowaniu i urucho-
mieniu Baranowa) w lotnisko wojsko-
we. Hałas byłby znacznie większy, po-
jawiłoby się istotne zagrożenie dla
mieszkańców w przypadku konfliktu
zbrojnego, a dolegliwości   z dojazdem
do Baranowa byłyby wręcz ogromne.
Idąc  w listopadzie (najprawdopodob-
niej) do urn wyborczych, powinniśmy
także ten aspekt mieć w pamięci.

SSppaarrttaańńsskkaa pprrzzyy OOlliimmppiijjsskkiieejj

SSmmoogg ww ŚŚrróóddmmiieeśścciiuu ww ssttyycczznniiuu 22001188 rr..

GGmmiinnaa BBaarraannóóww -  wwiiddookk ooggóóllnnyy
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We wtorek 3 lipca odbyła się w
Centrum Prasowym PAP przy ul.
Brackiej burzliwa konferencja
na temat ochrony praw twór-
ców na jednolitym rynku cyfro-
wym. Osią dyskusji był projekt
dyrektywy przegłosowany nie-
dawno w łonie Komisji Prawnej
Parlamentu Europejskiego. 

Ten ciekawy panel dyskusyjny
firmowały Stowarzyszenie
„Kreatywna Polska” oraz Zwią-

zek Pracodawców Prywatnych Mediów,
a moderatorem dyskursu z udziałem lu-
dzi pióra, a także przedstawicieli świa-
ta artystycznego – był prezes zarządu
Izby Wydawców Prasy, naczelny redak-
tor dziennika „Rzeczpospolita” Bogu-
sław Chrabota. O wprost żebraczych ho-
norariach za prezentowanie piosenek i
filmów na portalach internetowych mó-
wili między innymi urodzona na Ursy-
nowie świetna piosenkarka Maria Sa-
dowska, jej kolega po fachu Marek Ko-
ścikiewicz, a także Joanna Kos-Krauze –
przewodnicząca Gildii Reżyserów Pol-
skich. Pani Maria narzekała, że artystów
się nie docenia i nie pamięta o tym, że za
pracę należy im się godziwa zapłata, a
nie tylko sama satysfakcja z wysłucha-
nia lub obejrzenia twórczego dzieła.

T o samo mogą powiedzieć o so-
bie dziennikarze i wydawcy
prasowi, których nakłady pra-

cy nie są odpowiednio rekompensowa-
ne, chociaż wykorzystują je wszelkiego
rodzaju agregaty informacyjne, porta-
le, a także media społecznościowe, któ-
rych właściciele zarabiają przy okazji
kokosy na zamieszczanych obok rekla-
mach. Zdaniem dyskutantów, wielkie
koncerny internetowe powinny dzielić
się swymi zyskami z twórcami wartości
intelektualnych. O to właśnie nie za-
dbano dostatecznie kilkanaście lat te-
mu, gdy następowała pierwsza regula-
cja prawna rynku cyfrowego. W konse-
kwencji lwia część wpływów z reklamy
internetowej, również w Polsce, wędru-
je przede wszystkim na konto takich
gigantów jak Google i Facebook

W reakcji na inicjatywę Unii
Europejskiej, usiłującej za-
dbać o interesy twórców,

których prace (w tym artykuły praso-
we) hulają po Internecie, wielkie kon-
cerny organizują falę buntu, niesłusznie
porównując obecne starania do próby
wprowadzenia układu zwanego ACTA,
przeciwko któremu wystąpili masowo
internauci z całego świata. W trakcie
czwartkowej konferencji zwracano
uwagę na celowe rozpowszechnianie

bzdurnych twierdzeń, że nowe przepi-
sy unijne spowodują „wprowadzenie
podatku od linków” i w ogóle „cenzurę
Internetu”, czyli obowiązkowe filtro-
wanie każdej treści. Tymczasem celem
opracowywanych teraz regulacji nie
jest uderzenie w użytkowników sieci, bo
chociażby Wikipedia, którą na jeden
dzień w geście protestu w Polsce za-
ciemniono,  miałaby funkcjonować na
niezmienionych zasadach, a działania
non profit „na fejsie” w niczym nie ma-
ją być utrudnione.

S zczegółowe brzmienie oczeki-
wanych regulacji jest przedmio-
tem uzgodnień pomiędzy Ko-

misją Europejską, Radą Europy i Parla-
mentem Europejskim. Jeśli chodzi o tzw.
prawa pokrewne wydawców, rząd pol-
ski opowiada się za tym, żeby o twór-
czym charakterze dzieła decydowała je-
go oryginalność, a nie rozmiar (chodzi
np. o informację składającą się z dwóch-
-trzech zdań). Jest to oczywiście pogląd
dyskusyjny, bo porównując to z dzieła-
mi artystycznymi można by chociażby
zapytać, czy Polonez As-dur Fryderyka
Chopina ma być objęty prawami autor-
skimi, a słynny „Walc Minutowy” (Des-
-dur) albo pieśń  „Życzenie” – już nie...

W tym tygodniu o ewentual-
nym poparciu wspomnia-
nego projektu Komisji

Prawnej i jego późniejszym poddaniu go
pod głosowanie ma przesądzić Parla-
ment Europejski, a po wakacjach wypo-
wiedzą swoje opinie Komisja Europej-
ska i Rada Europy. Jeśli w pełni uzgod-
nione już regulacje wejdą w życie, to
nie wcześniej niż za dwa lata. Z góry
przeciwstawiają się im amerykańscy
pionierzy Internetu, a twórca stron
WWW (World Wide Web) Tim Berner-
s-Lee twierdzi, że ryzyko komplikacji
organizacyjnych przewyższy korzyści,
jakie mogliby odnieść twórcy. Wskazu-
je on między innymi na to, że  tylko ta-
kie potęgi jak Google i Facebook będą w
stanie operować odpowiednimi maszy-
neriami filtracyjnymi, selekcjonującymi
materiały objęte i nieobjęte prawem au-
torskim. Zdaniem tych ekspertów za-
tem, piractwo internetowe będzie nadal
kwitło. Czy maja oni rację, czas pokaże.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Wspólny komunikat wydawców
ws. praw pokrewnych 

DDyyrreekkttyywwaa oo jjeeddnnoolliittyymm rryynnkkuu ccyy-
ffrroowwyymm ttoo rraattuunneekk ddllaa nniieezzaalleeżżnneeggoo
ddzziieennnniikkaarrssttwwaa 

IIssttnniieenniiee nniieezzaalleeżżnneejj,, zzrróóżżnniiccoowwaanneejj
ii wwiiaarryyggooddnneejj pprraassyy wwyymmaaggaa ssttaabbiillnnoo-
śśccii ddzziiaałłaanniiaa jjeejj wwyyddaawwccóóww.. BBeezz tteeggoo
wwyyddaawwccyy pprraassyy –– ddrruukkoowwaanneejj ii ccyyffrroo-
wweejj –– nniiee zzaappeewwnniiąą rrzzeetteellnneeggoo pprrzzeekkaa-
zzuu,, ppoozzwwaallaajjąącceeggoo ooddrróóżżnniićć ffaałłsszz oodd
pprraawwddyy..

OObbeeccnniiee ttrreeśśccii pprraassoowwee ssąą bbeezzpprraaww-
nniiee kkooppiioowwaannee ii uuddoossttęęppnniiaannee na stro-
nach internetowych wielu podmiotów.
Wydawcy i dziennikarze nie otrzy-
mują należnych rekompensat, a więk-
szość wpływów z reklamy w sieci wę-
druje do światowych gigantów techno-
logicznych, zwiększających swą atrak-
cyjność dzięki wykorzystaniu cudzych
treści.

WWyyddaawwccyy nniiee zzaabbiieeggaajjąą oo pprrzzyywwii-
lleejjee,, aallee oo rróówwnnee ttrraakkttoowwaanniiee:: pprraa-
wwoo ppookkrreewwnnee,, z którego od lat ko-
rzystają producenci filmowi, muzycz-
ni, audiowizualni, producenci gier i
programów komputerowych, bazują-
ce na zasadzie: jeśli zarabiasz na cu-
dzej twórczości, to podziel się zy-
skiem. Właśnie takie rozwiązanie, któ-
rego beneficjentami będą zarówno
wydawcy, jak i dziennikarze, pro-
ponuje Komisja Prawna Parlamentu
Europejskiego.

WWbbrreeww rroozzppoowwsszzeecchhnniiaannyymm oossttaatt-
nniioo ddeezziinnffoorrmmaaccjjoomm,, pprraawwoo ttoo NNIIEE ZZAA-
GGRRAAŻŻAA WWOOLLNNOOŚŚCCII IINNTTEERRNNAAUUTTÓÓWW::

–– nniiee ooggrraanniicczzyy lliinnkkoowwaanniiaa (hasło
„podatek od linków” to FAŁSZ!)

–– zzaacchhoowwuujjee wwsszzyyssttkkiiee ddoottyycchhcczzaassoo-
wwee wwyyjjąąttkkii nnaa rrzzeecczz pprryywwaattnneeggoo uużżyytt-
kkuu,, odnoszące się do:

cytatów,
ilustracji,
tworzenia memów,
prowadzenia badań naukowych,
kopiowania i dzielenia się treściami

w kręgu osobistym itp.
–– nniiee ddoottyycczzyy ppllaattffoorrmm eedduukkaaccyyjjnnyycchh,,

usług w chmurze, platform open so-
urce, encyklopedii (np. Wikipedii) itp.
Jedynie od największych, zarabiających
na udostępnianiu treści, wymaga, by
stosowali się do prawa autorskiego.

–– nniiee nnaakkłłaaddaa nnaa iinntteerrnneett żżaaddnneejj
cceennzzuurryy

DDyyrreekkttyywwaa mmaa nnaapprraawwiićć zznnaacczząąccee
ddyysspprrooppoorrccjjee mmiięęddzzyy wwyynnaaggrrooddzzeenniieemm
ttwwóórrccóóww,, aa zzyysskkiieemm kkoommeerrccyyjjnnyycchh
ppllaattffoorrmm iinntteerrnneettoowwyycchh,, udostępniają-
cych różnego rodzaju utwory. Dzięki
stosownym licencjom twórcy otrzyma-
ją godziwe wynagrodzenie, a internau-

ci nadal będą mogli dzielić się utwora-
mi i przesyłać posty bez czyjejkolwiek
cenzury i ograniczeń.

RRoozzwwiiąązzaanniiee ttoo jjeesstt kkoorrzzyyssttnnee pprrzzeeddee
wwsszzyyssttkkiimm ddllaa mmaałłyycchh ii śśrreeddnniicchh,, ttaakk-
żżee llookkaallnnyycchh wwyyddaawwccóóww,, których nie
stać na prowadzenie długotrwałych i
kosztownych procesów sądowych w
obronie swych praw.

JJeeddnnoolliittyy rryynneekk ccyyffrroowwyy ppoowwiinniieenn
pprrzzyynnoossiićć kkoorrzzyyśśccii wwsszzyyssttkkiimm ttwwóórrccoomm
(w tym dziennikarzom) oraz konsu-
mentom (w tym czytelnikom). Nie tyl-
ko kilku dominującym na rynku gigan-
tom internetowym.

NNaa wwpprroowwaaddzzeenniiuu ddyyrreekkttyywwyy sskkoo-
rrzzyyssttaajjąą wwsszzyyssccyy,, także portale i wy-
szukiwarki, w których czytelnik znaj-
dzie wartościowe treści.

AAppeelluujjeemmyy zzaatteemm do Parlamentu Eu-
ropejskiego, do polskich przedstawicie-
li w Parlamencie, naszego rządu – oo
wwssppaarrcciiee pprrooppoonnoowwaannyycchh rroozzwwiiąązzaańń
pprraawwnnyycchh,, zzaappeewwnniiaajjąąccyycchh wwrreesszzcciiee
ddzziieennnniikkaarrzzoomm ii wwyyddaawwccoomm ggooddzziiwwee
ttrraakkttoowwaanniiee ii ppoowwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ddee-
ggrraaddaaccjjęę pprraassyy..

W y d a w c y  P r a s y
z r z e s z e n i  w  I z b i e  W y d a w c ó w  P r a s y

Mętne sprawy sieci internetowej – kto komu co jest winien...

Prawa autorskie w ogniu dyskusji

Do Warszawy z całej Pol-
ski zjeżdżają duże drzewa
do przyulicznych nasa-
dzeń. Pojawią się one nie-
mal w całej stolicy. W cią-
gu najbliższych dni miasto
wzbogaci się o ponad 200
nowych drzew, a na jesień
o kolejne sześć tysięcy
sztuk. 

– Warszawiacy dają wyraźne
sygnały, jak ważna jest dla nich
zieleń. Widać to m. in. w projek-
tach zgłoszonych do Budżetu
Partycypacyjnego, czy w komen-
tarzach mieszkańców publiko-
wanych w mediach społeczno-
ściowych – mówi Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, prezydent m. st.
Warszawy. – Dbałość o obecność
zieleni jest ważna szczególnie w
miastach, gdzie trzeba stawić
czoła różnym problemom, takim
jak zanieczyszczenie powietrza
czy powstawanie wysp ciepła.
Dlatego co roku dosadzamy ko-
lejne drzewa przy ulicach stolicy.
To letnie sadzenie to początek
kolejnej dużej akcji zazielenia-
nia Warszawy.

W zestawie do nasadzeń
przyulicznych znajdują się ta-
kie gatunki, jak lipy, brzozy, klo-

ny polne czy dęby. To dorodne,
duże  drzewa mające od 6 do
10 lat, o obwodzie pnia od 16 do
18 cm i wysokości dochodzącej
do nawet siedmiu metrów.
Przygotowywane były przez la-
ta w europejskich szkółkach, w
specjalnych uprawach. Dzięki
temu są przystosowane do przy-
jęcia się w trudnych warunkach
miejskich. Drzewa te można do-
sadzać bez względu na porę ro-
ku. Jeden z nowych klonów,
które zostaną posadzone w
Warszawie, ma w obwodzie
pnia aż 40 cm. Najwięcej drzew
pojawi się w tym sezonie w
Śródmieściu, na Bielanach i Wo-
li.

– Zarząd Zieleni wprowadził
nową jakość zazieleniania stoli-
cy i zaprosił do włączenia się w
planowanie nasadzeń wszyst-
kich mieszkańców. Teraz war-
szawiacy sami mogą decydować
o miejscach, w których chcieliby
zobaczyć nowe drzewa. Służy
im do tego  aplikacja „Milion
drzew” i „Warszawa 19115”. Od
marca zeszłego roku wpłynęło
aż 9675 zgłoszeń – mówi Alek-
sandra Gajewska, radna i wice-
przewodnicząca Komisji Ochro-

ny Środowiska Rady m. st. War-
szawy.

W zeszłym roku, w Warszawie
zasadzonych zostało ponad 24
tysiące drzew. Niemal jedna
czwarta z nich pojawiła się przy
głównych ulicach, inne w lasach
i nad Wisłą. Ich rosnąca liczba
sprawia, że miasto staje się przy-

jemniejsze do życia. W latach
2007-2017 w stolicy posadzono
296 325 drzew. Warto pamiętać,
że należy do tej sumy doliczyć
drzewa posadzone przez samych
warszawiaków. Miasto przekaza-
ło w ciągu ostatnich lat kilkadzie-
siąt tysięcy sadzonek w ramach
programu ekologicznej edukacji.

– Następny krok to jesienne sa-
dzenie sześciu tysięcy drzew.
Okres od października do połowy
grudnia jest najlepszą porą na
przyjęcie się drzew. Mamy wtedy
umiarkowaną temperaturę i jesz-
cze niezmrożoną ziemię – mówi
Marek Piwowarski, dyrektor Za-
rządu Zieleni m. st. Warszawy –

Obecnie jesteśmy w trakcie za-
mykania ustaleń przetargowych
i w najbliższych tygodniach bę-
dziemy zbierać oferty od firm.
Zależy nam, aby warszawiacy
mogli w pełni korzystać z zielo-
nych terenów stolicy. Ochrona ro-
ślinności i nowe drzewa to nie tyl-
ko czystsze powietrze, ale także
większa bioróżnorodność,
zmniejszony hałas, osłona przed
wiatrem i słońcem, a także pięk-
na przestrzeń wokół nas.

Dobór gatunkowy sadzonych
w stolicy drzew prowadzony jest
w oparciu o „Standardy kształ-
towania zieleni m. st. Warsza-
wy”, będące częścią „Programu
ochrony środowiska dla War-
szawy na lata 2017-2020 z per-
spektywą do 2023 roku”. Doku-
ment został opracowany przez
zespół specjalistów, w celu
wprowadzenia jednolitych za-
sad postępowania. Nasadzenia
będą prowadzone przez dwa ty-
godnie od 3 lipca do 16 lipca.
Koncepcję aranżacji warszaw-
skiej zieleni  wzdłuż ulic można
śledzić tutaj. Do 2021 roku na
arteriach stolicy pojawi się łącz-
nie 18 tysięcy drzew. 

B M

Więcej drzew przy ulicach w całej Warszawie
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M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i

Z okazji Roku Praw Kobiet
Urząd Statystyczny w Warsza-
wie i Mazowiecki Ośrodek Ba-
dań Regionalnych przygotowały
interesujące studium „Kobiety
w województwie mazowieckim i
mieście stołecznym Warszawa”
autorstwa Anety Czyżkowskiej  i
Justyny Kotowody. W pracach
redakcyjnych udział wzięły:
Małgorzata Bieńkowska,  Anna
Cacko, Barbara Czerwińska- Ję-
drusik i Joanna Podolska. 

„Niniejsza publikacja„ – pisze Zofia Ko-
złowska, dyrektor Urzędu Statystycznego
w Warszawie – „zawiera informacje  o waż-
niejszych zjawiskach  i procesach  składa-
jących się na zróżnicowanie  i zmiany sytu-
acji kobiet w ostatnich latach. Statystyczną
charakterystykę kobiet zaprezentowano
za pomocą  wykresów i kartogramów. Za-
wierają one w większości dane dotyczące
lat 2010-2016 w podziale na wojewódz-
two mazowieckie i m. st. Warszawę”.

WWarszawie kobiety stano-
wiły w 2016 r. 54 % ogółu
ludności, na Mazowszu 52

%. W ich składzie pod względem biolo-
gicznych grup wieku 13,6 % stanowiły
dziewczynki do 14. roku życia, 64,0 %
panie w wieku 15-64 lat i seniorki powy-
żej 65 lat – 22,4 %, w wieku 85 lat i wię-
cej 68 %. Od kilku lat 118 kobiet przypa-
da w Warszawie na 100 mężczyzn.

Kobiet w wieku nieprodukcyjnym  na
100 osób w wieku produkcyjnym mamy
w Warszawie  84, na Ursynowie 82. Jeśli
chodzi o mężczyzn, jest ich w Warszawie
odpowiednio 54, na Ursynowie zaś 57.

Mamy w Warszawie, na Ursynowie
i w całej  Polsce wielki problem spo-
łeczny – wysoki odsetek ludzi biernych
zawodowo. Odsetek ten będzie stale
rósł w związku z procesem starzenia się
ludności i nową ustawą emerytalną,
na jaką nie byłoby stać nawet najbo-
gatszych państw europejskich. W re-
zultacie czekają nas bardzo niskie eme-
rytury, które są i będą ważną przyczy-
ną emigracji zarobkowej.

P rzeciętne trwanie życia kobie-
ty warszawskiej wynosi 83 la-
ta. Mediana wieku to 42,7.

Wiek środkowy w momencie urodze-
nia pierwszego dziecka wynosi dzisiaj
31 lat, a jeszcze nie tak dawno ledwo
przekraczał lat 20. Mamy wciąż niski
wskaźnik dzietności (przeciętną licz-
bę dzieci, którą urodziłyby kobiety  w
ciągu całego okresu  rozrodczego (15-
49 lat) wynoszący  1,482. Już dzisiaj
22,4 % kobiet warszawskich skończy-

ło 65 lat. A liczba kobiet, które ukończy-
ły 85 lat, wynosi  34,3 tysiąca. W tej
grupie wiekowej stanowią  68 % ludno-
ści ogółem. Czy Warszawa jest przyja-
znym dla nich miastem?. To miasto
bardzo drogich lekarstw, niedotowa-
nych przez państwo. Miasto pozbawio-
nym w wielu budynkach wind, a na
ulicach ławek z oparciami. Miasto peł-
ne przepisów biurokratycznych dla ko-
rzystających z pomocy społecznej. 

M edia publiczne i prywatne
na ogół lekceważą potrzeby
kulturalne, literackie i mu-

zyczne osób starszych. Brakuje w me-
trze, autobusach, tramwajach, pocią-
gach, uprzejmej informacji o ustępo-
waniu miejsc siedzących starszym oso-
bom, przede wszystkim kobietom w
„stanie błogosławionym”.  

Specyfiką Warszawy jest stosunko-
wo niski, jak na warunki polskie,  pro-
cent małżeństw wyznaniowych – 54,
na Mazowszu wynosi on 65. Z powódz-
twa żony rozwodzi się w Warszawie 63
% małżeństw rozwiedzionych

Przyczyny zgonów kobiet warszaw-
skich wskazują na dominację chorób
układu krążenia (47,5 %), ale stale ro-
snącą przyczyną zgonów są nowotwo-
ry  (29 %), choroby układu oddechowe-
go i choroby układu trawiennego.

W populacji warszawianek według
stanu cywilnego dominują kobiety
zamężne 46, 4 %. Panien jest 27,3 %
, wdów 15,3 %, a kobiet o nie ustalo-
nym  stanie cywilnym 10,5 %. Odse-
tek kobiet zamężnych na Mazowszu i
miastach prowincjonalnych jest
znacznie wyższy.

O statni Spis Powszechny w
Warszawie z 2011 r. wyka-
zał, że odsetek wdów  w War-

szawie był prawie 5 razy wyższy w po-
równaniu z odsetkiem wdowców. Wy-
soki jest także w Warszawie odsetek
kobiet rozwiedzionych – 9,9 % – w po-
równaniu z innymi miastami Polski.
Specyfiką kobiet warszawskich jest za to
wysoki standard wykształcenia: 43,6
% posiada wykształcenie wyższe i poli-
cealne, 33,9 % wykształcenie średnie.

Spis wykazał, że wśród kobiet z dzieć-
mi w gospodarstwach domowych 34
% stanowiły samotne matki. Samot-
nych matek jest w Warszawie  7 razy
więcej niż samotnych ojców. Ich sytu-
acja społeczna rzadko jest przedmio-
tem troski organizacji samorządowo-
-społecznych i polityków warszawskich.
Na 1000 kobiet warszawskich mamy
111 niepełnosprawnych: w tym 5,7 %.
całkowicie, 30,1 % poważnie i 64,8 %
umiarkowanie niepełnosprawnych.

Wśród ogółu pracujących w Warsza-
wie kobiety stanowią 53%, w liczbach
bezwzględnych na początku ubiegłego
roku 474,8 tys.

I ch struktura według sekcji za-
wodowych jest następują-
ca:15,5 % pracuje w handlu,

12,1 % w edukacji, 10,7 %  w działal-
ności finansowej i ubezpieczeniowej,
10,7 % w działalności profesjonalnej,
naukowej i technicznej, 10,2% w ad-
ministracji publicznej, 8,3 % w opie-
ce zdrowotnej i pomocy społecznej,
6,7% w administrowaniu i działalno-
ści wspierającej, 6,3 % w informacji i
komunikacji, 4,8 % w przetwórstwie
przemysłowym, 3,9 % w transporcie i
gospodarce magazynowej , 3,1 % w
obsłudze rynku nieruchomości  i 7,4
% w pozostałych działach. Zwraca
uwagę niski procent kobiet warszaw-
skich (4,8) pracujących w przetwór-
stwie przemysłowym – rezultat dein-
dustrializacji Warszawy, trwającej od
1990 roku. Olbrzymia większość pra-
cuje w usługach wymagających wyż-
szych kwalifikacji.

Charakterystycznym zjawiskiem
społecznym stolicy jest fakt, że 43 %
ogółu pracujących to kobiety. Było ich
na początku 2017 r. dwukrotnie wię-
cej niż w 2010 r. Wśród pracujących
emerytów Warszawy kobiety stano-
wą 42 %. Wśród pracujących w porze
nocnej – 37 %. Kobiety stanową także
znaczny odsetek pracujących w War-
szawie cudzoziemców – 34 %. Liczba
tych kobiet prawnie zarejestrowanych
wzrosła w latach 2010-2016 cztero-
krotnie, wynosząc blisko 6 tysięcy. W
blisko w 90 % są to Ukrainki. W ra-
dach dzielnicowych  kobiety stanową
41% radnych, ale wśród burmistrzów
dzielnic tylko 17 %.

Blisko 50% zarejestrowanych bez-
robotnych w Warszawie stanową ko-
biety . Było ich na początku 2017 r.
16,5 tys, to jest 3,2 % w stosunku do
kobiet w wieku produkcyjnym. Bole-
snym zjawiskiem , kosztownym spo-
łecznie, jest fakt, że 60 %  zarejestro-
wanych w stolicy bezrobotnych z wyż-
szym wykształceniem stanowią kobie-
ty. Odsetek bezrobotnych kobiet z wyż-
szym wykształceniem od kilku lat sta-
le rośnie,

Warszawska służba zdrowia
funkcjonuje pod znakiem
kobiet, skoro wśród stoma-

tologów stanowią one 75,2 %, wśród le-
karzy  62,3 % i farmaceutów 85,6%.
Nieco mniejszą , ale istotną rolę, od-
grywają kobiety w oświacie: w placów-
kach wychowania przedszkolnego 98,6
% , w szkołach podstawowych – 86,4 %,
w gimnazjach – 75,0 %,  w szkołach
ponadgimnazjalnych – 70,8 % , w szko-
łach policealnych – 65,4 %. 

W szkolnictwie wyższym Mazowsza,
w 85 % skoncentrowanym w Warsza-
wie, jeśli chodzi absolwentki uczelni:
kobiety stanowią 51 %  uczestników
studiów doktoranckich,  44 % adiunk-
tów, 42 % nauczycieli akademickich,
27 % profesorów i docentów.

Stan zdrowia naszych pań musi bu-
dzić poważny niepokój, skoro we
wszystkich grupach wiekowych  18 %

pali papierosy, a 10 % pije alkohol przy-
najmniej 1 raz w tygodniu. W grupie
wiekowej 50- 69 lat  stan ich zdrowia
oceniany jest jako zły i bardzo zły, w
grupie 70 lat i więcej w 36,8 % . Blisko
?  kobiet warszawskich  w średnim i
starszym wieku cierpi na nadwagę. Wy-
soki jest także wskaźnik umieralności
kobiet warszawskich na raka piersi i
szyjki macicy – na tle wskaźników ogól-
noeuropejskich.

„Panorama dzielnic Warszawy w
2016 roku”, która ukazała się niedaw-
no w opracowaniu zespołu Urzędu Sta-
tystycznego w Warszawie za sprawą
zespołu Barbary Czerwińskiej-Jędrusik,
dostarcza nowych informacji na temat
kobiet warszawskich, w tym także Ur-
synowa. Liczba kobiet w Warszawie w
dniu 31 XII 2016 r. wynosiła  948,6 tys.,
co stanowiło 4,8 % wszystkich kobiet w
Polsce  i 32,7 % kobiet województwa
mazowieckiego. W Radzie Dzielnicy
Ursynów, na 25 radnych, mamy 11 ko-
biet, a w Radzie Miasta na 59 radnych
– 28 kobiet, w tym tylko 2 kobiety w
wieku  do 29 lat.. Cieszyć może fakt, że
96,6 %  radnych stołecznych i 88,0 %
radnych Ursynowa posiada wyższe wy-
kształcenie.

N a 100 osób w wieku produk-
cyjnym mamy w Warszawie
54 mężczyzn i 84 kobiety,

na Ursynowie 57 mężczyzn  i  82 ko-
biety. Na 1000 ludności w Warszawie
mamy tylko 4,99 zawartych mał-
żeństw, 1,79 rozwodów, 12,00 uro-
dzeń żywych, 10,58 zgonów i 1,41
przyrostu naturalnego. Na Ursynowie
wskaźnik przyrostu naturalnego wy-
nosi 4,61 , w Wilanowie 17,54, a w
Białołęce  14, 61.

Warszawa to miasto pięknych stu-
dentek. Jest ich w 70 uczelniach  138
048, na Ursynowie zaś w 5 uczelniach
– 16 019.

W warszawskich klubach  sporto-
wych ćwiczy  15 109 kobiet na 51 190
ogółu ćwiczących, na Ursynowie ćwiczy
tylko 1614 kobiet. Udział kobiet ćwi-
czących  w warszawskich klubach spor-
towych był najwyższy w 2014 r. – 32,7
% , obecnie spadł on do 29,5%. Wśród
trenerów warszawskich klubów sporto-
wych 17 % stanowią kobiety.

W palecie dyscyplin sportowych
wśród warszawianek największą po-
pularnością wśród warszawianek cieszą
się kolejno: gimnastyka, judo, karate,
koszykówka i lekkoatletyka.

D o zjawisk szczególnie niepo-
kojących zaliczam nie naj-
lepszy stan zdrowia naszych

pań, a także wysoki odsetek kobiet
biernych zawodowo z wykształceniem
niedostosowanym do potrzeb stołecz-
nego rynku pracy. Wysoki stopień fe-
minizacji oświaty publicznej i służby
zdrowia rodzi wiele ujemnych konse-
kwencji społecznych. Ale to już temat
na odrębną analizę.

2018 – rokiem praw kobiet 

Warszawianki w świetle statystyki

W lutym 2013 r. komisje architektury oraz
inwestycji komunalnych Rady Dzielnicy Ur-
synów podjęły uchwałę, w której zwróciły
się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad (GDDKiA) o uwzględnienie po-
stulatu zainstalowania filtrów na wyrzut-
niach powietrza przy tunelu obwodnicy.

W czerwcu 2013 r. Rada Dzielnicy Ursynów po-
twierdziła tę uchwałę przyjmując stanowisko w spra-
wie uwzględnienia wniosków Rady Dzielnicy w Kon-
cepcji Programowej dla Południowej Obwodnicy
Warszawy (POW). Stanowisko to zostało przygoto-
wane przez współautora tego artykułu (Piotra Sku-
biszewskiego, ówczesnego przewodniczącego ko-
misji architektury). Zawnioskowano wtedy o zainsta-
lowanie filtrów na wyrzutniach spalin na obu krań-
cach tunelu obwodnicy. W lipcu 2013 r. GDDKiA od-
pisała, iż uwzględni w programie funkcjonalnym
dla przyszłego wykonawcy wyżej wymieniony postu-
lat radnych. Dziś wiemy, że stało się inaczej. 

W lipcu i sierpniu 2017 r. trwały ważne konsulta-
cje prowadzone przez wojewodę mazowieckiego
przed wydaniem ostatecznej zgody na realizację tej
inwestycji. W tych konsultacjach można było skła-
dać wnioski i uwagi, np. w kwestii instalacji filtrów
przy tunelu. Niestety, w październiku 2017 r. okaza-

ło się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Warszawie (RDOŚ) uznała, że filtry nie zostaną za-
instalowane obligatoryjnie. GDDKiA została jedynie
zobowiązana do zarezerwowania miejsca na ewen-
tualny montaż urządzeń oczyszczających powietrze.
Konieczność ich instalacji będzie zależała od wyników
przeprowadzonej analizy porealizacyjnej, która ma
zostać przygotowana w ciągu 12 miesięcy od dnia od-
dania POW do eksploatacji.

Wszyscy zaangażowani w tę kwestię (mieszkańcy
oraz organizacje społeczno-polityczne) przyjęli wy-
nik konsultacji z dużym rozczarowaniem, tym bar-
dziej, że w tej sprawie wpłynęło mnóstwo wniosków
i uwag. Powszechnie domagano się instalacji filtrów.
Dodatkowo, wzmocnieniem woli mieszkańców by-
ło jeszcze stanowisko Rady Warszawy przyjęte w
styczniu 2018 r. 

Naszym zdaniem nie wszystko jest jeszcze straco-
ne i pojawia się światełko w tunelu. Na pewno nie ma
co straszyć mieszkańców, że nie ma szansy na filtry.
Takie postępowanie jest nieodpowiedzialne i służy
tylko eskalowaniu niepotrzebnych, negatywnych
emocji (naszym zdaniem na potrzeby zdobywania
poklasku politycznego). Nie oznacza to, że należy wy-
cofać się z postulatu instalacji filtrów – wręcz prze-
ciwnie: należy zabiegać o to dalej i podejmować licz-

ne przedsięwzięcia w tej sprawie. Obowiązkiem osób
działających w ugrupowaniach politycznych na Ur-
synowie jest przecież dbanie o środowisko natural-
ne i zapewnienie mieszkańcom Ursynowa godnych
warunków do życia, a przede wszystkim dostępu do
czystego powietrza. 

Zabieganie o filtry wymaga wspólnych działań po-
nad politycznymi podziałami. W styczniu br., m. in. na
łamach PASSY, zaproponowaliśmy zawarcie paktu w
tej sprawie. Doprowadzenie do podpisania jego treści
było niezwykle trudne, bo niestety w naszym kraju
trudno jest działać wspólnie przez różne organizacje
społeczno-polityczne. Z pełną satysfakcją podchodzi-
my do faktu, że po kilku miesiącach od pojawienia się
naszej propozycji, to się udało. Ów pakt został podpi-
sany przez 9 lokalnych organizacji. Efekty naszej pre-
sji społecznej widać już dziś, bo stanowisko Minister-
stwa Infrastruktury coraz bardziej wskazuje na to, że
filtry na POW jednak będą zamontowane, tylko wciąż
nie wiemy jeszcze kiedy. Jako sygnatariusze paktu,
oczekujemy także, iż minister infrastruktury spotka się
z sygnatariuszami paktu i potwierdzi nam oficjalnie,
iż będą one faktycznie zainstalowane. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i
K r z y s z t o f  S c h n i t z e r  

O t w a r t y  U r s y n ó w

Pakt na rzecz filtrów POW i światełko w tunelu
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Piórem Derkacza

Sport farbą okraszony
Farba  ma duży udział w sporcie. Wielkie widowiska, wymagają konkretnego nasycenia

barw. Mundial; wielki medialny show jest tego idealnym przykładem. Telewizja 4K wprawdzie
pokaże wszystko na ostro, ale koloru nie oszuka. Tutaj pojawiają się specjaliści od malowania
trawy. Jeden pas ma żywą zieleń, drugi przyprószają bielą. Mamy na ekranie pasy, po których
biegają kolorowi piłkarze. Farba pojawiła się również na twarzach kibiców. Wymalowane  fla-
gi narodowe, stanowią identyfikację wizualną. Co jak co, ale twarz  do tego nadaje się idealnie.
To po niej spływają łzy radości lub łzy smutku...

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

Wursynowskim tyglu, w którym dojrzewają różne organizacje i ugrupo-
wania obywatelskie zainteresowane działaniem pro bono dla dzielnicy
oraz jej mieszkańców, zaczyna wrzeć. Nie dziwota, wszak wybory samo-

rządowe zbliżają się wielkimi krokami. Ostatnie osiem lat to prawdziwy wysyp sto-
warzyszeń z Ursynowem w nazwie. Sam zaczynam się w tej mieszaninie gubić, a co
dopiero przeciętny ursynowski zjadacz chleba. Działam na rzecz tej wielkiej inteligenckiej dzielnicy od
1992 r., kiedy ukazały się moje pierwsze publikacje w nieistniejącym już tygodniku “Nowa Metropo-
lia”. Ursynów był naonczas częścią Mokotowa, kończył się na ulicy Belgradzkiej, a większość dzisiejszych
ursynowskich aktywistów na chleb mówiło “bep” i wiedziało o tej części Warszawy tyle co nic. 

Relacjonowałem dla mieszkańców wszystkie wybory samorządowe, kolejno w “Nowej Metropo-
lii”, “Naszej Metropolii” i od 2004 r. w “Passie”. Od zawsze popieram ugrupowania obywatelskie,
ponieważ w moim dziennikarskim i społecznym myśleniu kieruję się zapisami Europejskiej Karty
Samorządu Terytorialnego, w myśl których odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny pono-
sić przede wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli. Zapisy należy czytać
tak, że ustawodawca powinien przekazać cały katalog odpowiednich uprawnień w dół, na możli-
wie najniższy poziom samorządu. Tymczasem politycy rządzący od lat stolicą opracowali statut War-
szawy, który przekształcił dzielnice w twory na podobieństwo sołectw, choć Mokotów czy Ursynów
zamieszkuje więcej mieszkańców niż niejedno miasto wojewódzkie. Stąd m. in. moja niechęć do do-
minacji w samorządzie politycznych koterii. Ale to nie jedyny powód. 

Ursynów, podobnie jak inne dzielnice Warszawy, przez prawie dwie dekady był łupem partii po-
litycznych, kolejno Unii Wolności, Akcji Wyborczej Solidarność, Unii Polityki Realnej, Ligi Polskich
Rodzin, a od pewnego czasu Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem
jako wnikliwego obserwatora, największym szkodnikiem była koalicja UW–AWS rządząca Ursyno-
wem w latach 1994–2002. Wyprzedawano wówczas m. in. na wielką skalę gminne grunty, często
za bezcen. W 1991 r. weszła w życie tzw. ustawa Glapińskiego umożliwiająca nieodpłatne przeka-
zywanie przez gminy w wieczyste użytkowanie gruntów spółdzielniom mieszkaniowym wyłącznie
pod budownictwo wielorodzinne. Bez przetargu. Ustawę wykorzystano do grabieży komunalne-
go majątku. Aparatczycy z różnych opcji politycznych zawiązywali “spółdzielnie” i często uzyski-
wali od gmin grunty prawie za darmo. Efektem masowego rozdawnictwa komunalnych gruntów
na Ursynowie w latach 1994–2002 był chociażby problem ze znalezieniem odpowiednio dużej dział-
ki na potrzeby budowy Szpitala Południowego. Ponadto znacznie zubożono gminną kasę, gdy na
rozdawnictwie pożywił się także Kościół katolicki. 

O pracowywane w urzędzie gminy Ursynów regulaminy konkursów ofert na zbywanie
gminnych działek na mocy ustawy Glapińskiego wołały o pomstę do nieba. W 10-punk-
towej skali ofert aż 5 punktów przyznawano za “wiarygodność” oferenta. Czyli była peł-

na uznaniowość. Dochodziło do tego, że dla członków komisji (pracowników urzędu) wiarygod-
ne były spółdzielnie, które nie wybudowały nawet psiej budy, natomiast zupełnie niewiarygodna
okazała się najstarsza spółdzielnia mieszkaniowa w Warszawie, dysponująca miliardami starych zło-
tych na koncie inwestycyjnym. Była prezes tej spółdzielni powiedziała mi jakiś czas później pouf-
nie: “Panie Tadeuszu, nie dostaliśmy piędzi ziemi. Jesteśmy spółdzielnią z tradycjami, mam nad so-
bą radę nadzorczą, nie miałam więc żadnych możliwości zorganizowania na boku 100 tys. dolarów
i przyniesienia ich w teczce do urzędu”. 

Latem 1999 r. do ursynow-
skiego urzędu gminy, niczym
do pijackiej meliny, wtargnął
prokurator w asyście policji.
W wyniku przeszukania wy-
działu głównego architekta
zabezpieczono kilkadziesiąt
akt postępowań administra-
cyjnych oraz decyzji, w któ-
rych widniał podpis i pieczęć

“inż. Andrzej Maj, uprawnienia budowlane KO 35/93”. Problem w tym, że w Polsce nie znalezio-
no inżyniera o takim nazwisku i z takimi uprawnieniami. Opisałem przekręt w publikacji “Trąd w
ursynowskim ratuszu”. Sprawę zamieciono pod dywan,

B itwa “Passy”, w której czynnie uczestniczyłem, o wielkość tak zwanego współczynnika in-
tensywności zabudowy dla hipermarketu Tesco na Kabatach rozpoczęła się w listopadzie
2007 r., kiedy wyłożono do publicznego wglądu projekt Planu Miejscowego  Zagospoda-

rowania  Przestrzennego Obszaru Kabaty – Południe. Wprowadziłem się wtedy do nowego lokum
przy ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza, więc sprawa dotykała mnie osobiście jako mieszkańca. Dzi-
siaj niewielu pamięta, że to u nas w redakcji została wykryta próba manipulacji, polegająca na po-
tajemnym zwiększeniu w projekcie planu współczynnika intensywności zabudowy z 1,5, jak okre-
ślono w Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy,
do 3,5. To my pierwsi zawiadomiliśmy mieszkańców, że dzięki takiemu manewrowi w miejscu Te-
sco może powstać handlowy gigant wielkości Galerii Mokotów. Batalia została w końcu wygrana,
choć radni rządzącej dzielnicą PO zaciekle bronili współczynnika 3,5. Skapitulowali dopiero pod
naporem rozwścieczonych mieszkańców, którzy przybyli na sesję rady w dużej liczbie.   

Rok później powiadomiliśmy ursynowian o kolejnym skandalu w urzędzie dzielnicy. Firma Mo-
stostal-Export nie wywiązała się z umowy i oddała do użytkowania Arenę Ursynów z dwuletnim opóź-
nieniem. W związku z tym powinna zapłacić dzielnicy 74 mln zł kar umownych wraz z należnymi
odsetkami. Udało nam się wtedy ustalić, że prawnik podległy bezpośrednio burmistrzowi Tomaszo-
wi Mencinie (PO) zgodził się na zawieszenie postępowania egzekucyjnego i złożył wniosek o jego
wznowienie dopiero półtora roku później. Niby że zapomniał o nim. Sąd Okręgowy orzekł, że
sprawa ma charakter gospodarczy, a nie cywilnoprawny i w związku z tym uległa przedawnieniu.
Istniało zagrożenie, że dzielnica nie dostanie ani złotówki. W końcu pod naporem mediów i opo-
zycji Mencina podał się do dymisji. Finał jest taki, że miasto zamiast 74 milionów zł uzyskało na mo-
cy ugody od nierzetelnej firmy ledwie 7 milionów.

Od czasu dymisji Tomasza Menciny w kwietniu 2009 r. i zajęcia jego gabinetu przez koleżankę par-
tyjną Urszulę Kierzkowską, aż do dnia dzisiejszego nie wydarzyło się w ursynowskim urzędzie nic, co
można by określić mianem afery. Nastały spokojne lata i Ursynów mógł się systematycznie rozwijać.
Dziś jest jedną z najpiękniejszych dzielnic miasta, a Kabaty jedną z najbardziej prestiżowych lokaliza-
cji w stolicy państwa. Jest to zasługa kolejnych burmistrzów, od Urszuli Kierzkowskiej począwszy, po-
przez Piotra Guziała z obywatelskiego ugrupowania  “Nasz Ursynów”, po dzisiejszego włodarza Ur-
synowa Roberta Kempę (PO). W 2010 r. dominacja partii politycznych na Ursynowie została niespo-
dziewanie przerwana. Dowodzony przez Guziała “Nasz Ursynów” osiągnął znakomity wynik w wy-
borach samorządowych, podpisał porozumienie koalicyjne z klubem PiS i wziął władzę w dzielnicy. 

T o był szok, szczególnie w szeregach PO, wszak Ursynów od dwóch dekad był matecznikiem
tej partii. Coś jednak musiało mocno wkurzyć ursynowian, że zapragnęli zmian. Prawdo-
podobnie mieli dosyć afer, partyjniactwa i oszalałego politykierstwa na najniższym szcze-

blu samorządu. Natychmiast pojawiło się mnóstwo katastroficznych komentarzy w rodzaju “Ama-
torzy u władzy, to rychłe bankructwo dzielnicy”. Czas pokazał, że amatorzy z obywatelskiego ugru-
powania radzą sobie z rządzeniem Ursynowem nie gorzej od zawodowców z politycznych partii.
Udało im się m. in. utworzyć 500 dodatkowych miejsc w przedszkolach, rozpocząć proces scalania
gruntów przy ul. Zaruby, wybudować samorządowy dom kultury u zbiegu Kajakowej i Puław-
skiej, a w ramach realizacji programu małej retencji, który ma oddalić zagrożenie powodziowe na
Zielonym Ursynowie, rekultywować stawy Wąsal i Pozytywka. No i najważniejsze – “obywatelscy”
udowodnili, że nie mają lepkich rączek i nie produkują afer.

Nadal będę wspierał w wyborach organizacje zrzeszające lokalnych aktywistów. Oni są solą tej dzielni-
cy, mają wizję jej rozwoju, odpowiednie kwalifikacje oraz zapał do pracy. Oczywiście, nie odmawiam par-
tiom politycznym uczestnictwa w rządzeniu dzielnicą, ale nie chcę ich dominacji w samorządzie. Przez po-
nad 20 lat widziałem bowiem opłakane skutki takiego układu w ursynowskiej radzie i radzie miasta. Mam
przekonanie graniczące z pewnością, że przynajmniej 30 proc. ursynowian biorących udział w wyborach
samorządowych widzi w radzie dzielnicy ludzi działających pro bono w różnych stowarzyszeniach na rzecz
Ursynowa. Ale system wyborczy d`Hondta jest bezlitosny dla małych ugrupowań. Dlatego “obywatelscy”
muszą się zjednoczyć i pójść do wyborów pod jednym sztandarem. Inaczej d`Hondt ich zniszczy. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Obywatelskie rządy najlepsze

„Ostatnie osiem lat to prawdziwy
wysyp stowarzyszeń z Ursyno-
wem w nazwie. Sam zaczynam
się w tej mieszaninie gubić, a co
dopiero przeciętny ursynowski
zjadacz chleba”

Niedawno wyjechałem na kilka dni pozostawiając z dala codzienne, war-
szawskie sprawy. Muszę przy tym wspomnieć, a właściwie przyznać się
do pewnej słabości, którą jest obserwacja i dokarmianie ptaków. Jako

mieszkaniec miasta, dokarmiam najczęściej ptaki miejskie: wrony, kawki sroki wró-
ble, kaczki etc. Niestety, nie trzymam się zaleceń specjalistów zalecających dokar-
mianie ich jedynie podczas mrozów. Ja robię to przez cały rok, nawet wtedy, kiedy ptasiego jedze-
nia jest pod dostatkiem. Wychodzę bowiem z założenia, że lepsze to, niż gdyby miały wyjadać ze
śmietników. Dzięki temu, zjedzą coś bez szkodliwych dodatków. Krótko mówiąc, niech sobie zje-
dzą coś zdrowszego zamiast odpadków i pieczywa, którym są przekarmiane zasypywane w parkach
przez mających dobre intencje miłośników miejskiej fauny. 

Niezależnie od wszystkiego, już samo życie bywa niezdrowe. Po co więc truć się, czy kogokolwiek
jedzeniem? Tak więc karmię ptaki i robię to zarówno dla nich, jak i dla siebie, które w zamian już
od wczesnego świtu bębnią dziobami w blaszany parapet, nie dając mi spać. Mam więc takie nie-
zbyt szkodliwe upodobanie, inaczej pasję lub hobby. Ale do rzeczy… 

Wyjeżdżając zostawiłem im zapas jedzenia. Po powrocie stwierdziłem, że zjadły wszystko
i zapomniały o pustym przez kilka dni karmniku. Nie pamiętały, że było w nim kiedykolwiek

coś do jedzenia. Zniknęły i nie pojawiały się w tak
chętnie odwiedzanym przez nie wcześniej miej-
scu. Uznałem to poniekąd za dowód na to, że
ptasia pamięć trwa zaledwie kilka dni. Być może
wynika to z ptasiego pragmatyzmu. Korzystają,
kiedy nadarza się sposobność zdobycia pokar-
mu, a kiedy go nie ma, szukają gdzie indziej. To
doświadczenie przywiodło mi na myśl skojarze-
nia z ludźmi. Nasza pamięć, choć ułomna, jest
znacznie dłuższa. O niektórych sprawach i wyda-

rzeniach pamiętamy przez całe życie. Nawet o takich, o których chcemy zapomnieć. W sukurs
przychodzi nam czas, który nieubłaganie zaciera obrazy z przeszłości. Czasem bywa to dla ko-
rzystne, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy przykre. 

W ogóle pamięć to ciekawe zjawisko. Zarówno naturalna, jak i sztuczna. Ta ostatnia stale
jest udoskonalana, dzięki czemu pomaga współczesnym społeczeństwom w ich rozwoju nie-
mal na każdym kroku. Tworzenie sztucznych zasobów pamięci pozwala ludziom na dokony-
wanie rzeczy wcześniej niemożliwych, przyspieszając rozwój cywilizacyjny bez mała w po-
stępie geometrycznym. Przy tym warto zauważyć, że o ile pamięć naturalna jest zależna od
nas samych, pamięć sztuczna zależy w coraz większym stopniu od urządzeń, które ją groma-
dzą. Użytkownicy komputerów wiedzą dobrze, że pamięć ta z każdym rokiem tanieje i to w
sensie dosłownym. Proces ten postępuje bardzo szybko. Wystarczy porównać możliwości
naszych komputerów sprzed kilku lat i obecnych. Z pamięcią naturalną jest gorzej. Aby ją za-
chować, trzeba o nią dbać. 

Mając już kilka krzyżyków na karku, staję się mimowolnym świadkiem odchodzenia osób mi
bliskich i znajomych. Parafrazując tytuł znakomitego brytyjskiego filmu „Cztery wesela i pogrzeb”,
zauważam, że coraz częściej uczestniczę w zestawie odwrotnym tzn. jedno wesele i cztery pogrze-
by. Film polecam tym, którzy go jeszcze nie widzieli. Jest to zabawna komedia romantyczna o mi-
łości, choć rodzącej się w nieco dziwnych okolicznościach. Obraz był nominowany do Oscara, na-
grodzony m. in. Złotym Globem. Popisowe role zagrali: Hugh Grant (Charles) i Andie MacDo-
well (Carrie). „Cztery wesela i pogrzeb” to film o miłości, dotyka jednak głębszej warstwy w ży-
ciu każdego człowieka, a przy tym nieuchronnej. 

Życie to jednak nie film. Nie zawsze kończy się happy endem, a w dodatku można przewidzieć
zakończenie. Aby jednak nie brzmiało to pesymistycznie, pragnę dodać że to od nas zależy, jakie
fakty i okoliczności z życia otaczających nas osób zapiszemy w naszej pamięci. Mogą to być wspo-
mnienia pogodne i wesołe. Łatwiej wtedy żyć. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Dbajmy o pamięć

„Nasza pamięć, choć
ułomna, jest znacznie
dłuższa. O niektórych
sprawach i wydarze-
niach pamiętamy
przez całe życie”



1 3

Fabulous Las Vegas wygrał pre-
stiżową gonitwę Derby (2400
m) dając tym samym dowód, że
jest najlepszym trzyletnim fol-
blutem na Służewcu. Jeszcze
100 metrów przed celownikiem
wydawało się, iż ogier znajduje
się na straconej pozycji, ale pio-
runującym finiszem zdołał jed-
nak utorować sobie drogę do
Błękitnej Wstęgi.

Po wygraniu w jednym sezonie na-
gród Rulera i Derby podopiecznemu
trenera Krzysztofa Ziemiańskiego bra-
kuje jedynie zwycięstwa w kolejnym
klasyku St. Leger (26 sierpnia), by zo-
stać koniem trójkoronowanym. Nie bę-
dzie to łatwe, ponieważ Fabulous Las
Vegas po raz pierwszy zmierzy się z sil-

nymi folblutami ze starszych roczni-
ków na dystansie aż 2800 m. Zapowia-
da się wyjątkowo ciekawe widowisko
sportowe. Najważniejszy wyścig w sezo-
nie, jaką jest gonitwa Derby, otworzył
polskiej hodowli Harlem, który przez
sporą część dystansu harcował na cze-
le wyścigu. Po wyjściu na końcową pro-
stą niczym z katapulty wystrzelił Me-
drock pod szwedzkim dżokejem Per-A-
ndersem Gr?bergiem. Kiedy wydawało
się, że irlandzkiej hodowli ogier docią-
gnie do mety, swoje “przerzutki” włą-
czyły Cape Ducato, a za nim dosiadany
przez Szczepana Mazura Fabulous Las
Vegas, który w celowniku ograł rywala
o krótki łeb. Trzecia była klacz Akade-
mia, a czwarty typowany przez “Pas-
sę” na pierwsze miejsce Xawery. 

Zwycięzcę Derby 2018 udekorował
Błękitną Wstęgą Arkadiusz Urban, se-
kretarz stanu w Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów. Towarzyszyli mu Ol-
gierd Cieślik, prezes spółki Totaliza-
tor Sportowy oraz Marian Ziburske,
prezes firmy Westminster, która jest
sponsorem strategicznym wyścigów
konnych na Służewcu w sezonie 2018.
Westminster ufundowała dodatkowe
premie w wysokości 50 tys. zł dla wła-
ścicieli pierwszych pięciu koni w Der-
by (28.625 – 

Miniona dwudniówka na Służewcu
obfitowała w wiele gonitw nagrodo-
wych oraz kilka najwyższej kategorii
A. W Memoriale Fryderyka Jurjewicza
(1600 m) triumfował faworyt Nikus,
któremu niespodziewanie duży opór

stawił mało liczony w totalizatorze
Spasski. Trzeci był trenowany w Cze-
chach wałach Dominigue. Legitymu-
jący się najwyższym handikapem Kok-
she tradycyjnie nie przyjął startu grze-
biąc po raz kolejny szanse na zwycię-
stwo. Jest to wyjątkowo chimeryczny
folblut, który nie po raz pierwszy za-
wiódł swoich zwolenników. Natomiast
jego kolega ze stajni ogier Magnetic
biega jak natchniony. Po wygraniu na-
gród Golejewka i Widzowa podopiecz-
ny trenera Macieja Janikowskiego za-
liczył pierwszy triumf w wyścigu kate-
gorii A, pewnie bijąc dziewięcioro ry-
wali w nagrodzie Prezesa Totalizato-
ra Sportowego. 

Mimo kiepskiej pogody Gala Derby
zgromadziła na Służewcu kilkuty-

sięczną publiczność. Pojawiły się oso-
by z pierwszych stron gazet, znani
politycy, aktorzy, celebryci i miłośni-
cy końskiego sportu. Na Trybunie Ho-
norowej wspólnie typowali Jerzy En-
gel – były selekcjoner kadry narodo-
wej piłkarzy oraz Włodzimierz Lu-
bański – mieszkający w Belgii wybit-
ny polski futbolista. Jedną z atrakcji
Gali był tradycyjny konkurs na naj-
bardziej finezyjny kapelusz. Zaintere-
sowanie konkursem przeszło naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów.
Setki pań prezentowało tak finezyjne
nakrycia głowy, że nie powstydziłyby
się ich bywalczynie angielskich Derby
w Epsom

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t o :  T S

Derby padły łupem niezwyciężonego faworyta

Fabulous Invictus na Służewcu!
FFaabbuulloouuss IInnvviiccttuuss

TTaakk ffiinneezzyyjjnnyycchh nnaakkrryyćć ggłłoowwyy nniiee ppoowwssttyyddzziiłłyybbyy ssiięę bbyywwaallcczzyynniiee aannggiieellsskkiicchh DDeerrbbyy ww EEppssoomm

W widłach kanału Sobie-
skiego i rzeki Wilanówki
znajduje się rezerwat przy-
rody Morysin – pozosta-
łość nadwiślańskiego łęgu,
dawny królewski zwierzy-
niec i park romantyczny. 

Dzisiaj miejsce to pełne jest
dzikiego życia, starych, dziupla-
stych drzew, zwalonych pni, wy-
krotów i zabytkowych ruin. Orga-
nizatorzy zapraszają rodzinne
spacery, w czasie których uczest-
nicy odkryją to niezwykłe miejsce
i poznają różnorodne zagadnie-
nia związane z ochroną przyrody.

Rezerwat przyrody Morysin
można zwiedzić wspólnie 8 lip-
ca. Tematem głównym wypra-
wy będą martwe drzewa pełne
życia. Wycieczki są głównie dla
dzieci  dla dzieci w wieku 8–12
lat. Czas trwania: godz. 10–13
(podany czas obejmuje również
dojście i powrót z rezerwatu).

Zasady uczestnictwa: po wy-
kupieniu jednorazowego biletu
edukacyjnego w cenie 10 zł od
osoby. Bilety dostępne w kasie
muzeum lub online. Liczba
miejsc ograniczona. Rozpoczy-
namy przy budynku kasy muze-
alnej na przedpolu. Należy pa-
miętać o ubiorze dostosowanym
do pogody, w dni mokre sugeru-
jemy kalosze. W przypadku pory-
wistego wiatru bądź silnych opa-
dów spacery będą odwołane.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Doroczna wystawa Pracowni
Sztuki Dziecka w Galerii Działań
na Ursynowie  została otwarta 20
i 21  czerwca. Tłumy ludzi wypeł-
niły przestrzeń Galerii. Uczestni-
cy zajęć, ich rodziny oraz zapro-
szeni goście stali się uczestnika-
mi wydarzenia kulturalnego, ja-
kim jest wystawa tej pracowni.

Sukces kulturalny nie rodzi się przy
biurku. Nie powstaje na skutek zakupu
określonego towaru, jakim są gotowce
przeznaczone dla przeciętnego odbiorcy.
Sukces wymaga cierpliwości i konsekwen-
cji w działaniu. Wymaga programu, w
którym dziecko 5-letnie będzie realizo-
wało się do czasu ukończenia liceum. Wy-
maga wzajemnej relacji pedagog – uczeń
lub artysta – odbiorca. Taka relacja pa-
nuje w Pracowni Sztuki Dziecka. Artysta
pedagog jest rozumiany przez ucznia –
młodego adepta sztuki, ponieważ ten po-
sługuje się językiem sztuki. Nie ma dzie-
ci niezdolnych, trzeba tylko do nich do-
trzeć. Dostrzec pokłady  różnej wrażliwo-
ści,  które tkwią w młodym człowieku. 

Nie każdy uczestnik zajęć w Pracowni
Sztuki Dziecka w przyszłości będzie arty-
stą. Jedno jest pewne: każdy z tych mło-
dych ludzi stanie się mądrym odbiorcą
sztuki. Wiele z tych prac,  które prezento-

wane są na dorocznej wystawie, staną
się zaczątkiem galerii domowych. Jako
artysta profesjonalny, mogę powiedzieć,
że pod wieloma pracami mógłbym się
podpisać i w takim podejściu nie byłbym
odosobniony. Tegoroczna wystawa ma
swój tytuł wiodący; „Dzień i Noc”.

Jak wygląda architektura w nocy, a jak
w dzień?. Co robią zwierzęta i rośliny w
nocy i w dzień?. Rola światła w życiu
człowieka, to wszystko można zobaczyć
i co najważniejsze odczuć. Sztuka dziecię-
ca jest przecież sztuką intuicji w której
młody twórca, w niczym nieskrępowany
sposób, wyraża siebie. To, do czego doro-
sły artysta dochodzi latami, w przypadku
dziecka jest wejściem przez „dziurę w
płocie” do rajskiego ogrodu. Sukcesy Pra-
cowni Sztuki Dziecka w międzynarodo-
wych i krajowych konkursach plastycz-
nych nie są dziełem przypadku. Są efek-
tem pracy i talentu tak wspaniale rozwi-
janego  w tej placówce.  Warto przyjść
do Galerii Działań ul. Marco Polo 1,  w
godz. 14 00 - 19 00 /od poniedziałku do
piątku/, aby to wszystko zobaczyć i same-
mu przeżyć. 380 prac malarskich i ry-
sunkowych, ponad 250 małych form
rzeźbiarskich czynią tę wystawę godną
polecenia.

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

W Domu Sztuki SMB „Jary” na
Ursynowie odbył się 20. przegląd
„Z Krakowa na Ursynów”. W cią-
gu trzech wieczorów obejrzeli-
śmy sześć filmów wybranych spo-
śród tych, które nagrodzono na
58. Krakowskim Festiwalu Filmo-
wym. Sądząc choćby po atmosfe-
rze na spotkaniach z polskimi
laureatami, wybór był trafny.

Przegląd rozpoczął się pokazem pięk-
nego amerykańsko-japońskiego doku-
mentu Stephena Namury Schible’a „Ry-
uichi Sakamoto: Coda”, w którym obraz
i dźwięk zaprosiły nas do muzycznego
świata sławnego kompozytora muzyki
filmowej i operowej.

W sobotę ze świetnym przyjęciem spo-
tkały się filmy polskie: „Miłość bezwa-
runkowa” Rafała Łysaka, „Siostry” Mi-
chała Hytrosia i „Universam Grochów”

Tomasza Knittla. W pierwszym reżyser
opowiada o relacji z własną babcią, nie
akceptującą homoseksualizmu wnuka,
ale szczerze go kochającą. W drugim ka-
mera (piękne zdjęcia Janusza Szymań-
skiego) przygląda się bytowaniu zakon-
nic z najstarszego polskiego klasztoru
sióstr benedyktynek. Trzeci przypomniał
historię kultowego warszawskiego do-
mu handlowego Universam.

Łysak i Szymański, twórcy bardzo mło-
dzi, usłyszeli w Domu Sztuki wiele cie-
płych słów pod adresem „Miłości bezwa-
runkowej” i „Sióstr”, chwalonych – po-
dobnie jak „Universam Grochów” – za
lekkość i humor, choć filmy te poruszają
w zasadzie tematy poważne.

W niedzielę nie mniejsza porcja kom-
plementów spłynęła na kolejną młodą
osobę – Martę Prus, reżyserkę obsypa-
nego w Krakowie nagrodami, rewelacyj-
nego dokumentu „Over the Limit”. Boha-
terką filmu, który ogląda się jak najlepszy
film fabularny, jest rosyjska gimnastycz-
ka, mistrzyni olimpijska Margarita Ma-
mun, poddana presji dwóch trenerek.

Na dokładkę była zabawna animacja
francuska „Popraw włosy, Oliver”, w re-
żyserii Amelie Merca, mówiąca o tym,
do czego może prowadzić chęć usunięcia
łysiny za wszelką cenę.

Przegląd „Z Krakowa na Ursynów” –
sfinansowany ze środków Dzielnicy Ur-
synów m. st. Warszawy, zorganizowany
wspólnie ze Studiem Filmowym Kalej-
doskop (partner przeglądu: Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich) – zakoń-
czył działalność Kina Dokumentu w Do-
mu Sztuki w Roku Kulturalnym
2017/2018. 

A B U

Spacery 
przyrodnicze

dla dzieci 

Piękno „Dnia i Nocy”

Na Ursynowie, a jakby w Krakowie
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BBIIUURROO KKRREEDDYYTTOOWWEE
Pożyczki na oświadczenie, 

577 668 566

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

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

KKUUPPIIĘĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSKKUUPP AAUUTT 
II MMOOTTOOCCYYKKLLII
KAŻDY STAN
791 373 004

AANNGGIIEELLSSKKII doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

poprawki, matury poprawkowe,
605 783 233

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, matury,
poprawki, skutecznie, 
502 58 31 41

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-
budowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

KKUUPPIIĘĘ bezpośrednio małe
mieszkanie na Ursynowie 
609 404 260

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ do wynajęcia
kawalerki lub małego mieszkania
na Ursynowie, 506 063 818

SSPPRRZZEEDDAAMM bezpośrednio
mieszkanie 31 m2, VII p. 1982 r.

Ursynów-Imielin
792 414 297

WWYYNNAAJJMMĘĘ lub sprzedam lokal
użytkowy w Piasecznie 107 m2,
602 253 180

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm 22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 
601 720 840

!BBeemmoowwoo, 2 pokoje 66 m2,
piękne mieszkanie, c. 540 tys. zł,
601 720 840 

!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 
ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!KKaabbaattyy, 57 m2, 3 pok., cegła,
520 tys. zł. 601 720 840

!KKaabbaattyy, 155 m2, piękne
mieszkanie z trzema balkonami,
dwoma garażami i dwoma
miejscami garażowymi. Winda.
Niedaleko metro, c. 1.500 tys. zł,
601 720 840

!KKaabbaattyy, niedaleko metra, 
3 pokoje 67 m2. ładne i ciche
mieszkanie, 601 720 840

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

!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój, 
601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, 70 m2, 
4 pok., zł 560 tys., do neg., 
601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, 70 m2

okolice Madalińskiego, 2 pokoje,
winda, kamienica z lat 30-tych, do
wejścia, c. 725 tys.zł, 601 720 840

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

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

!UUrrssyynnóóww, 48 m2, 2 pokoje po
remoncie, I piętro, okolice
onkologii, c. 420 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg., 
601 720 840

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, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840

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

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1.049 tys.
zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, ok.Puławskiej, dom
wolno stojący 260 m2. 
Cena 1,95 tys. zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 
1.290 tys. zł, 601 720 840,, 

! PPoowwssiinn, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1.250 tys. zł, do neg.,
601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2.500 tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa budowlana

JJóózzeeffoossłłaaww, 2300 m2, wszystkie
media, 601 720 840

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,

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

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!DDoo wwyynnaajjęęcciiaa Kabaty,

mieszkanie 53 m2 (2 pok.) z
garażem. Cena 2,5 tys. zł, 
601 720 840

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

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

DDOO SSPPRRZZĄĄTTAANNIIAA bloków i
terenu, 601 398 426, 510 056 006

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE 339944 zatrudni
dozorcę na cały etat. 
Telefon: 22 641 52 16

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA im.
Polskich Olimpijczyków w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni na stanowiska: dozorca
nocny (cały etat) oraz sprzątaczka
(cały etat). CV proszę przesyłać na
adres e-mail:
administracja.spwm@gmail.com,
tel. kontaktowy 22 462 85 26

UURRSSYYNN-CCAARR 
ssaalloonn ssaammoocchhooddoowwyy 

ppoosszzuukkuujjee sspprrzząąttaacczzkkii ww ppeełłnnyymm
wwyymmiiaarrzzee cczzaassuu pprraaccyy.. 

KKoonnttaakktt ee-mmaaiill::
kkaaddrryy@@uurrssyynnccaarr..ppll,, 

tteell..:: 2222 554466 5522 8822 

SSPPRRZZEEDDAAMM firmę (Dom
Opieki) dobrze prosperującą,
budynek 780 m2 pow. użytkowej,
działka 2500 m2, Serock, 
501 092 950

MMIIĘĘDDZZYYZZDDRROOJJEE kwatery
prywatne wynajmę, 660 170 459

AAAAAA  AANNTTEENNYY..  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,,
drzwi antywłamaniowe, 

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, 787 726 963
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków

szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

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

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, 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, 722 920 650

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY,, budowlane,
ogrodzenia,, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

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

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT BBUUSSEEMM, TANIO,

SOLIDNIE, 604 555 942

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588 

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

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 
Ratunkowe 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMiicchhaałł RReezzuullsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

W dniu 29 czerwca zmarła po długoletnich zmaganiach z
chorobą nowotworową siedmiokrotna medalistka olimpijska
w lekkoatletyce Irena Kirszenstein-Szewińska, czterokrotnie wy-
brana w plebiscycie Przeglądu Sportowego najlepszą sport-
smenką Polski (1965, 1966, 1974, 1976), a w 1974 także naj-
lepszą sportsmenką świata. 

Irena Szewińska była zaprzyjaźniona z redakcją „Passy” i
często bywała w naszych ursynowskich pieleszach. Nagłe
odejście wielkiej mistrzyni stanowi nie tylko dla nas bolesny
cios. Mężowi Januszowi Szewińskiemu oraz synom Andrze-
jowi i Jarosławowi, jak również ich rodzinom składamy wy-
razy serdecznego współczucia.  

R E D A K C J A

Żegnaj Ireno...

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

W dniu 17 czerwca pod drze-
wami uliczki Orzyckiej odbyło się
na Służewcu zebranie mieszkań-
ców. Zjawili się przedstawiciele Ra-
dy Osiedla i partii Kukiz-15.  Co ich
w taki upał zjednoczyło? Powód
był jeden, acz  niebagatelny: dziel-
nica Mokotów chcąc realizować
hasło miejskiego ratusza „Buduj-
my parkingi”, uderzyła swoim bez-
dusznym projektem w nasz „creme
de la creme”, czyli obszar zwany
„wyspą” lub Miastem - Ogrodem.
Ten zakątek Służewca ma swoją
historię. W  latach sześćdziesią-
tych młodzi architekci z Biura Pro-
jektów „Stolica” rzucili władzom
partii i rządowi projekt - wyzwa-
nie. Pokazali mianowicie, że budu-
jąc mądrze, można zadowolić i
mieszkańców, i zleceniodawców.
Nawet mimo „demo- ludowej” pro-
weniencji  można konkurować z
Zachodem (było bliźniacze przed-
sięwzięcie  we Francji). 

Architekci wykorzystali tutej-
sze uroki:  tory wyścigów konnych,
sąsiadującą wioseczkę Jadźwin-
gów, powiewy znad Kabat. No i
tę ziemię pszenno - buraczaną,
najbardziej żyzną w stolicy. To
rzeczywiście była wymarzona en-
klawa do założenia  parku, mia-
sta w parku, w ogrodzie. I chociaż
“Dobrej Zmiany” jeszcze nie było,
budowniczowie wybiegli myślą
naprzód i zostawili po sobie po-
mnik, czyli nasze osiedle.  Dla nas
i kolejnych pokoleń. Pięknie wyro-
sły drzewa wśród zachowanych
uliczek, przy domach kwiaty,
ogródki. A już parkingi zbudowa-
ne przez spółdzielców, tonące w
drzewach, to ptasi raj. Jak w lesie.  

Dobrze tu się mieszka – do po-
zazdroszczenia. Ale w tym pięknie

jest przysłowiowa łyżka dziegciu:
zazdrość. “Jak to, jestem tutaj ca-
rycą i nie mam parkingu?” I “Ca-
ryca” podaje ucho ku nowym roz-
wiązaniom, ku piętrowym żelbe-
tom, bo takie są propozycje dziel-
nicy, a sojusz z dzielnicą to pie-
niądze.  I można przeczytać w ga-
zetce, którą ona za nasze pienią-
dze wydaje, jakie te parkingi -
bunkry są nowoczesne i fajne. 

Swoją wasalną postawą wobec
dzielnicy wprowadza totalny za-
męt. Przecież gwarantowano miesz-
kańcom, że „Orzycka w budowie”
będzie zamknięta na trzy lata. Mie-
li oni za oknami falującą zieleń, a te-
raz ma stanąć kolos – z wyglądu ni
to więzienie, ni twierdza. To wła-
śnie ten parking - bunkier. Jak wy-
tną tu drzewa, to zamkną prze-
strzeń, czyli zabiorą powietrze.
Bunkrowi projektanci nie mają jak
widać wiedzy o potrzebach prze-
strzennych człowieka. Nie wiedzą,
że więzienie to nie tyle pułapka, co
odcięcie od „boskiej”  przestrzeni! 

A teraz uwaga: w zeszłym roku
miasto wykonało za 5 mln zł ana-
lizę samochodową Służewca.
Okazało się, że miejsc parkingo-
wych dla ludności tu nie brakuje!
Wykazane nadmiary to urzędni-
cy z okolicznych biur. 

A decydentom z dzielnicy tak
sypnęło po oczach blaskiem kasy
“Mordoru”, że już zwyczajna de-
mokratyczna sprawiedliwość i
równouprawnienie ich nie rajcu-
je! Nie mówiąc o zasadach chrze-
ścijańskich, które jako partia żar-
liwie wyznają. Powinni wiedzieć,
że zbiorowe gwałty nigdy się per
saldo nie opłacają. I taki pan z
małym wąsikiem, i ten o sumia-
stych wąsach przekonali się o

tym. Bo jeśli dochodzi już do te-
go, że dla “Mordoru” robi się na
Orzyckiej pętle z ulic, nową ulicę
sytuując ledwie 2 m od głowy
śpiącej mieszkanki, to chyba sa-
mi widzicie, że z urzędnikami z
Mokotowa jest nieklawo. 

Po co, dla kogo oni chcą budować
bunkier? Dobrze wiemy: stoi za tym
“Mordor”, kasa deweloperów i ich
nieugiętość. To oni wkraczają dziar-
sko na nasz  teren, to automat, bez
ludzkich uczuć, z własnym rozu-
mieniem sprawy. Ten osławiony
bunkier jest za ich pieniądze, zęba-
mi się wgryzą, nie ustąpią. Prze-
cież nawet są plany przerzucenia
nad ul. Gintrowskiego kładek sa-
mochodowych dla przejazdu z
“Mordoru” do garażu...

Mam trzy pomysły, które warto
rozważyć wśród mieszkańców Słu-
żewca: sami wiecie, jak ciężką, za-
rdzewiałą machiną jest spółdziel-
nia mieszkaniowa, w dodatku do
naszych celów nieadekwatną. 

1. Proponuję utworzyć „Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Służewca”
(lub podobnie), które może dzia-
łać na każdej płaszczyźnie, zwłasz-
cza w sądzie. 

2. Wykorzystując bajeczny po-
tencjał ziemi ornej Służewca, wal-
czyć o utworzenie mieszkalnej en-
klawy parkowej pod specjalną
ochroną. Są takie na świecie. W
tym „Ptasia wyspa” w miejscu
parkingów społecznych.

3. Właśnie upływa termin kon-
kursu partycypacyjnego (do 30
czerwca), szczegóły mpsz-
kit@um.warszawa.pl. Głosujcie
na parkingi Orzycka 10, w ten
sposób możemy je odzyskać. Gło-
sować może każdy (info: 510 –
205 – 834). E w a  G ó r s k a

Mordor atakuje Orzycką...

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee NNaasszz UUrrssyynnóóww rroozzppoocczzęęłłoo ccyykkll ssąąssiieeddzzkkiicchh ppoottaańńccóówweekk.. PPiieerrwwsszzee ssąąssiieeddzzkkiiee pplląąssyy mmaa-
łłyycchh ii dduużżyycchh ooddbbyyłłyy ssiięę ww ssoobboottęę 3300 cczzeerrwwccaa ww SSaaddkkuu NNaattoolliińńsskkiimm.. KKoolleejjnnaa ppoottaańńccóówwkkaa jjuużż 1144 lliippccaa
nnaa OOllkkóówwkkuu..

Roztańczony „Nasz Ursynów“
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