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Nadchodzą pory na wybory
W
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yle, ile ja ci obiecam, to ci
nikt nie da – ten stary żart
powtarzają teraz warszawiacy, słuchając deklaracji osób
pragnących zdobyć jak największą liczbę głosów w czekających
nas wkrótce wyborach samorządowych, które premier wyznaczył
na 21 października, wskazując 4
listopada jako termin ewentualnej drugiej tury. Swoje rozporządzenie Mateusz Morawiecki opatrzył niezbyt zręcznym od strony
językowej komentarzem: „Polacy
zdecydują, kto będzie r z ą d z i ł w
samo r z ą d a c h. Niech rozpoczynająca się kampania wyborcza będzie uczciwą konkurencją na dobre propozycje dla Polaków!” – jeśli wolno mi zacytować prezesa
Rady Ministrów, któremu ostatnio zawracają głowę bardzo niezadowoleni związkowcy ze służb
mundurowych. Oniż to – podobnie jak osoby startujące w wyborach – również coś obiecują. W
tym wypadku obietnica jest dosyć
prosta. Otóż zamiast niewielkiej
grupy delegatów wzburzonej
mundurówki ma ich się pojawić
pod drzwiami premiera – kilka
lub nawet kilkanaście tysięcy. Trochę trudno sobie taki protest wyobrazić. No bo jeśli przyjdzie tam
armia uzbrojonych co najmniej w
pały policjantów, to czy inni policjanci zechcą interweniować w razie zakłócenia porządku?

okresie międzywojennym władze się nie
opierniczały i kazano
policji wielokrotnie strzelać do
strajkujących. Jak podają wnikliwi statystycy, tylko w latach 19321937 zabito aż 818 osób, a mnóstwo innych osób zostało rannych.
Szczególnie dramatyczne były
starcia z policją w 1936 w Krakowie i Lwowie. W kierowanym
przez późniejszego premiera na
uchodźstwie Stanisława Mikołajczyka wielkim strajku chłopskim w
roku 1937 śmiertelnymi ofiarami
interwencji policji było 44 uczestników dokonanej przez zdesperowanych wieśniaków blokady dróg,
a bodaj pięć tysięcy osób aresztowano. Stronnictwo Ludowe wykrzykiwało wówczas i dziś dobrze
znane nam hasło: K O N S T Y T U
C J A! Tylko wtedy chodziło o przywrócenie konstytucji marcowej z
1921 roku.
a strzelanie do niezadowolonego tłumu pozwalały
potem władze PRL, czego
tragiczne przykłady mieliśmy w
1956 w Poznaniu (57 zabitych), w
1970 w Trójmieście (zginęło 145
osób) i w 1981 w kopalni Wujek w
Katowicach, gdzie ZOMO położyło trupem 9 górników. Jak widać,
demokracja może bardzo łatwo
przeobrazić się w krwawą łaźnię.
Zwłaszcza wtedy, gdy ktoś zapowie, że „władzy raz zdobytej już
nie oddamy”. Biorąc wspomniane
zaszłości pod uwagę, można się teraz pocieszać, że na zlecenie obecnej władzy – zbierających się tu i
ówdzie, zresztą niezbyt tłumnie,
demonstrantów policja wprawdzie
wynosi nogami do przodu – ale całych i żywych.
ak się składa, że czekające
nas nie tylko w tym roku
głosowania będą miały
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Warszawie wiele partii. Nawet
członkowie PiS mają co nieco brudu za paznokciami. Tylko że Jaki jest od swoich krytyków o wiele bardziej słyszalny jako wiceminister sprawiedliwości, a jednocześnie szef komisji weryfikującej decyzje związane z reprywatyzacją. Zagmatwania prawnego,
do jakiego doprowadził ten ostatni proces, nie da się oczywiście do
końca rozsupłać, ale dziwi mnie
trochę, że z odpowiedzialnymi
bezpośrednio za czynienie lewizny urzędnikami rozwiązanego
już Biura Gospodarki Nieruchomościami komisja Jakiego nie pojechała dotychczas równo z trawą. Może zrobią to wreszcie prokuratorzy.
eśli zastanawiać się, co najbardziej może wpłynąć –
najpierw na wyniki wyborów samorządowych, potem zaś
parlamentarnych oraz na wynik
elekcji kolejnego prezydenta RP,
to nietrudno wskazać podstawowe elementy: po pierwsze to, co
potencjalny elekt lub cała jego
partia mogą nam konkretnie załatwić, a zwłaszcza czy nam dosypią kasy, czy z kieszeni ujmą; po
drugie – stosunek emocjonalny
do kandydata i reprezentowanego przezeń ugrupowania; po trzecie – medialne nagłośnienie jego
nazwiska.
oza tym może się pojawić w
najbliższych wyborach okoliczność nowa. Niektórzy
uznali otóż, że ostatnie wybory
samorządowe sfałszowano (zadziwiał znakomity wynik PSL).
Teraz więc wszyscy wszystkim będą patrzyli na ręce. W jaki sposób – to się dopiero okaże.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l

RYS. PETRO/AUGUST

szczególny charakter, bowiem obywatele RP staną przed wyborem
nie tylko personalnym, lecz także
moralnym, decydując – jaki rodzaj
sprawowania władzy bardziej im
się podoba: czy „rozpasany” do niedawna liberalizm, czy raczej zarządzanie autorytarne, cofające
nas poniekąd do czasów już jakby
zapomnianej „Polski Ludowej”.
Czy ona naprawdę została zapomniana, można wątpić, skoro tylu trybunów ludowych wyrasta nagle w obecnej rzeczywistości.
rzeciętny wyborca może się
czuć ogłupiony, skoro dzisiejszy dominator tytułuje
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Podstawowy Rachunek Płatniczy
– mało atrakcyjna alternatywa
8 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, na podstawie której wszystkie banki i SKOK-i muszą zaoferować swoim klientom Podstawowe Rachunki Płatnicze. Mówiąc w
dużym uproszczeniu chodzi o rachunki dla osób, które dotychczas
nie korzystały z usług bankowych. Taki rachunek musi gwarantować: bezpłatne prowadzenie konta, bezpłatną obsługę karty płatniczej, darmowe
co najmniej pięć transakcji w miesiącu (zlecenie przelewu, polecenie zapłaty, zlecenie stałe), a także darmowe wypłaty z bankomatów własnych banku oraz pięć
bezpłatnych wypłat z bankomatów obcych w miesiącu. Za pozostałe transakcje i
usługi banki wciąż będą mogły pobierać opłaty.
Nowelizacja ustawy nakłada również dodatkowe obowiązki informacyjne na banki. Konieczne
będzie stosowanie jednolitego nazewnictwa usług podstawowych, co ma ułatwić porównywanie
ofert różnych podmiotów. Ponadto klienci zawierając umowy rachunków płatniczych (czyli przede
wszystkim kont osobistych) będą otrzymywali kolejne dokumenty do przeczytania/podpisania –
niezależnie czy otwierają rachunek podstawowy czy inne konto w banku. W przypadku tego
pierwszego, proces sprzedaży będzie dłuższy, ponieważ bank będzie sprawdzał poprzez system Krajowej Izby Rozliczeniowej, czy klient ma już rachunek płatniczy w innym banku. Wymiana informacji między bankami może zająć nawet siedem dni.
Biorąc pod uwagę ustawowo określony niewielki zakres bezpłatnych usług i ograniczony zasięg
oferty, nie należy się spodziewać, że oferta ta będzie interesującą zachętą do włączenia się nowych
klientów w bezgotówkowy obrót pieniądza. Ubankowienie Polaków szacuje się na ponad 80 procent i od lat ten poziom utrzymuje się na podobnym poziomie. Z badań Związku Banków Polskich
wynika, że to nie koszt usług bankowych jest powodem, dla którego część osób nie decyduje się założyć konta w banku. Jako powód najczęściej podawane są zbyt niskie dochody i wynikający z tego brak potrzeby zakładania rachunku.
Tymczasem w przypadku polskich banków oferta konta darmowego nie jest taką nowością, jak
na niektórych innych rynkach unijnych. Przykładem może być „Konto dla Ciebie” w banku Credit
Agricole, wprowadzone do oferty w kwietniu bieżącego roku. Korzystanie z tego konta, jak również używanie karty do konta i wypłaty z bankomatów są całkowicie bezpłatne pod warunkiem
wykonania co najmniej jednej transakcji kartą w miesiącu i zapewnienie minimum 1 tys. zł regularnych wpływów miesięcznie (to znacznie mniej niż średnie krajowe wynagrodzenie oraz znacznie więcej korzyści niż w rachunku podstawowym). Przelewy zwykłe zlecane przez Internet lub
w aplikacji mobilnej są bezpłatne bez żadnych dodatkowych warunków. Warto dodać, że karta dodawana do konta jest wielowalutowa i można nią płacić na całym świecie w złotówkach, dolarach,
funtach lub euro bez kosztów przewalutowania.
Częścią Konta dla Ciebie jest indywidualna linia kredytowa oraz pakiet ubezpieczeń Pomoc dla
Ciebie. Klienci banku mogą także skorzystać z oferty największego w Polsce Klubu Rabatowego,
który współpracuje z blisko 10 tysiącami sklepów i punktów usługowych – płacąc w nich kartą Credit Agricole można dostać nawet do 55 procent zniżki. Każdy, kto otworzy nowe konto w Credit
Agricole może dostać atrakcyjny bonus, który sam może wybrać: 200 zł premii za przeniesienie
konta z przelewem wynagrodzenia z dotychczasowego banku, 300 zł zwrotu kosztów rachunków
za media (wodę, gaz itp.) opłacanych z nowego konta lub 50. procentowy bonus na usłudze CASaver.
Bank wszystkim otwierającym nowe konto oferuje także korzystną ofertę oszczędzania – 3% w
skali roku na Rachunku Oszczędzam do kwoty 100 tys. złotych.
Mając te wszystkie korzyści w zasięgu ręki, praktycznie bezpłatnie, czy warto otwierać Podstawowy Rachunek Płatniczy?
Przemysław Przybylski
Autor jest rzecznikiem prasowym banku Credit Agricole

go uniżenie suwerenem, serwuje
mu pięćset plus, oferuje dopłaty
mieszkaniowe i wręcza broń, żeby sobie postrzelał pod szyldem
Wojsk Obrony Terytorialnej, a
tymczasem pogrobowcy ancien
régime’u krzyczą o naruszaniu
trójpodziału władzy, łamaniu
konstytucji i o coraz większym
izolowaniu Polski od Unii Europejskiej. Ten ostatni wątek przewija się nawet w wystąpieniach
kandydującego na prezydenta
Warszawy z ramienia Koalicji
Obywatelskiej (PO i Nowoczesna) ursynowianina Rafała Trzaskowskiego, a Trzaskowski aku-

rat w tej materii na pewno wie co
mówi, bo się dobrze przetarł na
strasburskich i brukselskich salonach.
ego rywal Patryk Jaki, reprezentujący w gruncie rzeczy partię Prawo i Sprawiedliwość, chociaż pod szyldem
Zjednoczonej Prawicy, zręcznie
gra kwestią lewej reprywatyzacji, której obecna prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO) zaczęła się sprzeciwiać stanowczo
za późno. Uczeni w piśmie zwracają jednak uwagę, że na rozplenienie lewizny reprywatyzacyjnej już wcześniej pozwoliło w
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Nowa elewacja w Przedszkolu nr 201

Budynek LXX LO po zakończonej termomodernizacji

Z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą o remontach szkół i rozpoczęciu roku szkolnego

Wykorzystujemy rekordowy budżet oświatowy!

PASSA: Panie Burmistrzu,
nadchodzi początek roku szkolnego, czy widać efekty wakacyjnych prac w szkołach?
ROBERT KEMPA: Czas wakacji, a więc nieobecność uczniów,
wykorzystaliśmy produktywnie.
Poprawiliśmy warunki nauki,
przeprowadzając niezbędne prace. Naturą każdego budynku

szkolnego jest to, że po roku
szkolnym wymaga mniejszych
lub większych prac remontowych, okresowo także poważniejszych modernizacji. Większość tych prac remontowych i
modernizacyjnych w ursynowskich placówkach oświatowych
zakończyła się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a

w części – zgodnie z naszym planem – potrwa dłużej, nie wpływając jednak na realizację zadań
dydaktycznych i przy możliwie
minimalnej uciążliwości dla
uczniów, rodziców i nauczycieli.
Podczas całej obecnej kadencji
prace remontowe i inwestycyjne
były i są wyznacznikiem skuteczności pracy Zarządu Dzielnicy.
Jestem przekonany, że zarówno
dla dzieci jak i rodziców chwilowe utrudnienia związane z prowadzonymi pracami nie są kłopotliwe, biorąc pod uwagę finalny efekt. Zawsze stawiam na dialog – i dlatego w przypadku większości prac ich rozszerzenie poprzedził właśnie dialog z przedstawicielami rodziców.
Czy zatem po rozpoczęciu roku szkolnego dynamika prac
spadnie?
Oczywiście że nie. I to co najmniej z dwóch powodów. Po
pierwsze, mamy rekordowy budżet oświatowy, który jak przypuszczam przekroczy w tym roku
„psychologiczny próg” 300 mln
złotych. Wakacyjne remonty to
część wydatków – mamy jednak
sporo planów i pieniądze będą
płynęły do ursynowskich placó-

wek oświatowych do końca roku.
Drugi powód to wspomniane już
zwiększenie zakresu prac w wielu placówkach. Mieliśmy bowiem
do wyboru – efektywnie wydać
pieniądze lub nie przeznaczyć dodatkowych środków na inwestycje
dla dzieci. Dla mnie wybór był
oczywisty. Przez całą kadencję
walczyłem o zmianę jakościową
ursynowskiej edukacji – i sądzę,
patrząc z perspektywy czterech
lat, że ta walka zakończyła się sukcesem. Tylko bezpieczne i nowoczesne budynki zapewnią bowiem odpowiednią jakość kształcenia dla najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy.
Czy to znaczy, że szkoły są gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego?
Tak, trwają już intensywne
przygotowania do jego rozpoczęcia. A przypominam, że ostatni
rok to zarówno prace adaptacyjne, jak i zmiany organizacyjne
związane z reformą edukacji.
Przygotowanie do nowych wymogów zrealizowaliśmy praktycznie bez wsparcia finansowego ze strony Ministerstwa Edukacji, a tylko dzięki wsparciu finansowemu ze strony Miasta

Stołecznego Warszawy. Warto
wspomnieć o dużej determinacji w racjonalnym wykorzystywaniu tych środków przez Dzielnicę Ursynów i wsparciu Nauczycieli oraz Rodziców uczniów ursynowskich szkół. Pozostaje więc
życzyć dzieciom, nauczycielom,

pracownikom szkoły oraz rodzicom szczęśliwego i pełnego wyzwań roku szkolnego. Wierzę, że
dzięki pracy, jaką już wykonaliśmy i dalej wykonujemy, tak się
stanie – a szkoły będą komfortowym miejscem nauki wypoczynku i zabawy.

URSYNOWSKA OŚWIATA
W LICZBACH
292 mln zł – tegoroczny (2018) rekordowy w historii Dzielnicy Ursynów budżet na oświatę. Władze dzielnicy zapowiadają,
że do końca roku będzie ponad 300 mln !
28,5 mln – środki jakie do końca roku zostaną przeznaczone
na inwestycje oświatowe
9,5 mln –to kwota, którą dzielnica wyda do końca roku na remonty
10,6 mln – pieniądze pozyskane przez Zarząd Dzielnicy Ursynów na kolejne lata. Umożliwią one do 2020 roku rozbudowę
Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul Mandarynki, Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego oraz Szkoły Podstawowej
nr 81 przy ul. Puszczyka
UWAGA. Trwa szeroki front robót w ursynowskiej oświacie.
Prac jest tak dużo że nie sposób zaprezentować całości w jednym
numerze. Dlatego w kolejnych numerach „Passy” zostaną zaprezentowane kolejne inwestycje.

Szkoła Podstawowa nr 319-rremont infrastruktury sportowej

Szkoła Podstawowa nr 16-w
wyremontowany korytarz szkolny

Końcowy etap prac remontowych pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej 330

Ostatnie prace remontowe w korytarzu Przedszkola nr 286
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Czy potrzebna nam „uchwała krajobrazowa”?
Ursynów jest najlepiej uporządkowaną dzielnicą pod
względem sytuowania na jej terenie reklamy i nośników reklamowych. To przede wszystkim zasługa dobrej
współpracy firm branżowych ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz ursynowskimi instytucjami. Duży
wpływ na obraz reklamy w dzielnicy ma również oferta reklamowa w Metrze Warszawskim. Szczególnie
istotna jest także coraz większa dbałość o umieszczanie w przestrzeni publicznej szyldów. Nie jest jeszcze na
Ursynowie idealnie, ale gdyby inne warszawskie dzielnicy poszły śladem Ursynowa, nasza stolica wyglądałaby inaczej i niepotrzebne byłoby koncypowanie przepisów porządkowych wykorzystujących przepisy tak zwanej „ustawy krajobrazowej”.
rzypomnijmy, że projekt
Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu zwanej potocznie „ustawą krajobrazową”
zawierał ciekawe i rozsądne rozwiązania, także w zakresie funkcjonowania nośników reklamy
w przestrzeni publicznej. Większość z nich znalazła wsparcie
samorządowców i branży reklamy zewnętrznej. Parlamentarzyści te ciekawe i dające możliwości porządkowania przestrzeni
publicznej przepisy zepsuli. Powstał mały potworek prawny,
który może w przyszłości pociągnąć za sobą fale roszczeń i cywilnych procesów odszkodowawczych.
Postarajmy się patrzeć pozytywnie. Gminy otrzymały możliwość stanowienia lokalnego prawa w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i
ogrodzeń na swoim terenie. Zasady te, ustalane w trybie
uchwały rady gminy, mają obowiązywać na terenie całej gminy
i zmieniać przyjęte wcześniej
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Super!
iestety, nie przewidziano źródeł finansowania opracowania tych
specyficznych uchwał reklamowych. Mamy w Polsce blisko
dwa i pół tysiąca gmin. Czy
wszystkie, nawet te największe
na prawach powiatu, będzie stać
na profesjonalne przygotowanie
przedmiotowych uchwał? Krajobraz, reklama, to specyficzna
materia. Bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia trudno
opracować rozsądne, pragmatyczne i odpowiadające europejskim wzorcom przepisy. Parlamentarzyści wielokrotnie mówili o mądrości samorządów. Czy
ta mądrość przy uchwalaniu
przepisów dotyczących krajobrazu i funkcjonowaniu w nim
reklamy zwycięży?
Przy debatowaniu nad polskim krajobrazem, zwłaszcza
miejskim, daje się odczuć niechęć do reklamy, pochodzącą w
większości ze środowisk działa-
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czy i ruchów miejskich. Te ciekawe ugrupowania lokalne wybiły
się na światło dzienne przez negowanie zmieniającej się rzeczywistości i popieranie własnych
pomysłów. Czasami zresztą trafnych i interesujących.
kontekście reklamy
i nośników reklamy
w przestrzeni miejskiej, ugrupowania te są w przeważającej większości przeciwnikami ich funkcjonowania w tym
obrębie. Nie biorą pod uwagę,
że reklama i nośniki reklamy są
w drugiej dekadzie XXI wieku
istotnym elementem miejskiego
krajobrazu. Dają przedsiębiorcom, usługodawcom i piewcom
idei (w tym także organizacjom
społecznym, instytucjom kultury i partiom politycznym) możliwość zaprezentowania swoich
produktów i swojej oferty. Te
ugrupowania forsowały w Senacie przepisy wprowadzające
wysokie kary za naruszenie
gminnych uchwał reklamowych,
nie zważając na to, że pierwszorzędnym zadaniem jest stanowienie dobrego prawa dla uporządkowanego funkcjonowania
szeroko rozumianej reklamy w
przestrzeni publicznej. Ważne
by najpierw tworzyć ramy określonej działalności, a potem karać za ewentualne wykroczenia
poza te ramy. Ustawa krajobrazowa nie wzięła tego do końca
pod uwagę.
Czas na kilka kontrowersji.
„Ustawa krajobrazowa” nie poprawia sfery definicyjnej dotyczącej reklamy i nośników reklamy. Gmatwa szeroko rozumiane
zagadnienia podatkowe. Wprowadza niespójne i niesprawiedliwe przepisy związane z odpowiedzialnością za działania
reklamowe w przestrzeni publicznej. Nie chroni praw nabytych i bezpieczeństwa inwestycji.
Sprzyjać może działaniom korupcjogennym. Nie stwarza pozytywnych perspektyw rozwoju reklamy i nośników reklamy w
tkance miejskiej.
o rezygnacji posłów,
pod odczuwalnym naciskiem rządu, z utrzymania w ustawie „dominanty
krajobrazowej”, ustawa ta straci-
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ła najważniejszy punkt odniesienia. Tak w przestrzeni zurbanizowanej, jak i poza nią. Warto
byłoby wiedzieć komu na tym
zależało?
Ustawa, która miała kształtować polski krajobraz, stała się
po usunięciu „dominanty krajobrazowej” w rzeczywistości ustawą antyreklamową. W większości swoich przepisów. Niektórzy
prawnicy uważają, że nawet w
wypadku niektórych, niezgodną z Konstytucją.
zeczywistość wymaga,
aby poważna branża
reklamy zewnętrznej
współpracowała na nowych zasadach z samorządami w zakresie poprawy przestrzeni publicznej, poprawy wizerunku miast
oraz na rzecz profesjonalnej reklamy. Dlatego branża niezmiennie proponuje wzorem większości miast zachodniej Europy
wzięcie pod uwagę sprawdzonych zasad przy opracowywaniu i koncypowaniu przyszłych
uchwał reklamowych:
!Uchwała określająca zasady
i warunki sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie
miasta lub gminy nie powinna
naruszać jednej z podstawowych
i fundamentalnych norm prawnych, którą jest lex retro non agit.
! Formaty tablic reklamowych i wymiary/wielkości urządzeń reklamowych, ich standardy ekspozycji oraz stosowne
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technologie winny pozostawać
w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w Europie.
!Gruntownego, nowego zdefiniowania wymagają zasady lokalizacji tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych, „reklam
jako takich” w pasie drogi. Trzeba tu wykorzystać doświadczenia krajów Europy Zachodniej,
zwłaszcza Austrii, Niemiec i
Wielkiej Brytanii.
! Niezbędne jest wyznaczenie na terenie miasta, niezależnie od ewentualnego strefowania, ciągów komunikacyjnych,
wzdłuż których możliwe będzie
sytuowanie tablic reklamowych
w różnych formatach oraz urządzeń reklamowych w różnych
wymiarach/wielkościach.
! Przy ustalaniu odległości
między tablicami reklamowymi,
urządzeniami reklamowymi i
obiektami małej architektury
mogą być wykorzystane europejskie i polskie standardy branżowe.
! Najważniejszym w porządkowaniu przestrzeni publicznej
pozostaje rozwiązanie kwestii
dotyczących atrybutów szyldu.
! Porządkowanie przestrzeni
miejskiej, jak również polepszenie ładu przestrzennego, są od
wielu lat także postulatami części środowiska profesjonalnych
firm zajmujących się reklamą
zewnętrzną. Deklaruje ono
wszechstronną współpracę na
kluczowym etapie prac nad
uchwałą określającą zasady i

warunki sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie
miasta. Ta część firm jest przygotowana do merytorycznej wymiany poglądów i gotowa przekazać swoją wiedzę dla zastosowania w Polsce najlepszych
rozwiązań, które funkcjonują i
sprawdzają się na światowych
rynkach.
rzedstawiciele tej części postępowej branży,
którym zależy na harmonijnym rozwoju swej działalności, winni być – wzorem zachodnioeuropejskich miast – formalnie dopuszczeni do prac nad
projektem „uchwały krajobrazowej”. W ramach ewentualnych grup lub zespołów roboczych, jako eksperci. Przypomnijmy dotychczasowe doświadczenia: Wszystkie działania miast i gmin w szeroko rozumianym porządkowaniu krajobrazu reklamowego, prowadzone bez ustaleń z branżą i mieszkańcami lub wręcz wbrew opinii branży i innych interesariuszy – przynosiły skutki odwrotne od zamierzonych.
Uznajemy, że w drugiej dekadzie dwudziestego pierwszego
wieku publiczna informacja i reklama zewnętrzna są ważnymi
elementami krajobrazu, tak w
obszarach zurbanizowanych, jak
i poza nimi.
„Jakkolwiek nazwiemy przestrzeń na zewnątrz naszych do-
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mów – publiczną, miejską czy
wspólną, tak naprawdę najistotniejszy jest fakt, że nie jest to
przestrzeń niczyja. To rodzi prawa, obowiązki i możliwości. Jedną z tych ostatnich, z której
skwapliwie wolnorynkowa rzeczywistość korzysta, jest outdoor, reklama zewnętrzna, w różnych formach i formatach pełniąca swą główną komunikacyjną i perswazyjną funkcję. Zdarza
się także, że outdoor służy nie
tylko komercyjnym czy społecznym przekazom. Po jego wielkoformatowy wymiar sięgają
również artyści.” /cytat zaczerpnięty z szerszego opracowania
firmy Jet Line, posiadającej największą ogólnopolską sieć systemowych wielkoformatowych
nośników przy głównych szlakach komunikacyjnych/.
„Ustawa krajobrazowa” nie
jest lekiem na całe zło funkcjonujące w polskiej przestrzeni publicznej, w polskim krajobrazie.
W obecnym kształcie może być
ewentualnie pomocna przy planowaniu, koncypowaniu i wprowadzaniu zmian. Ale liczyć się
będą przede wszystkim mądrzy
ludzie, mądrzy fachowcy i mądrzy specjaliści, także z branży
reklamy zewnętrznej, którzy
wspólnie powalczą o konieczne
i oczekiwane przez wszystkich
zmiany. Wspólne, sprawiedliwe
i zgodne z prawem.
Lech Kaczoń
Izba Gospodarcza
Reklamy Zewnętrznej
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11. Onkobieg Razem po Zdrowie!

Ruszyła zbiórka pluszaków na Ursynowie
Ruszyła akcja #PrzytulMiś, polegająca na zbiórce maskotek – misiów, które będą
ofiarowane każdemu pokrzywdzonemu w wypadku dziecku, podczas pomocy udzielanej przez zespoły ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie.
Maskotki są niezastąpionym wsparciem psychologicznym, gdyż pozwalają dziecku choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, łagodzą ból oraz uraz psychiczny wywołany dramatycznym przeżyciem.
Przez cały wrzesień pluszaki zbierane będą w ursynowskich szkołach, a następnie zostaną przekazane do karetek Zespołów Ratownictwa Medycznego z przeznaczeniem dla poszkodowanych dzieci przewożonych ambulansami.
Zorganizowana przez Urząd Dzielnicy Ursynów zbiórka pluszaków jest kontynuacją akcji, której
pomysłodawczynią jest radna Dzielnicy Ochota Sylwia Mróz, pracująca na co dzień w Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie.
Pierwsze maskotki – Misie Ursynki – zostały już przekazane przez burmistrza Ursynowa Roberta
Kempę oraz radną Karolinę Mioduszewską, przewodniczącą Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i
Pomocy Rodzinie. Pluszaki trafiły do stacji pogotowia ratunkowego przy ul. Jastrzębowskiego 22. Odebrał je Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie.

Marcin Wyrostek zachwycił

W niedzielę 2 września odbędzie się 11. Onkobieg
Razem po Zdrowie! Wydarzenie, jak co roku, dedykowane jest wszystkim
osobom zmagającym się z
chorobą nowotworową.
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA”
oraz Urząd Dzielnicy Ursynów
serdecznie zapraszają zwolenników aktywnego spędzania
czasu wolnego do włączenia się
w inicjatywę. Onkobieg Razem po Zdrowie! – jak co roku
– odbędzie się na terenie Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul.
Roentgena 5. Rejestracja przed
biegiem odbywa się na dwa sposoby: on-line www.onkobieg.pl
(1700 pakietów) oraz w dniu
biegu od godz. 11:00 do 12:30
(250 pakietów). Wydarzenie jest
współfinansowane ze środków
Miasta st. Warszawy - Dzielnicy
Ursynów.
Onkobieg Razem po Zdrowie!
to pierwsza w Polsce charytatywna impreza biegowa o tematyce onkologicznej, organizowana od 2008 roku. Od 11 lat w
pierwszą niedzielę września
uczestnicy Onkobiegu przybywają pod Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena 5, aby
wesprzeć pacjentów w trakcie terapii onkologicznych i ich rodziny. Podczas 60-minutowego biegu za każde okrążenie partnerzy
przekazują środki finansowe na
wsparcie podopiecznych stowarzyszenia. Wpłat w postaci darowizn dokonują również biegacze rejestrujący się internetowo.
Rozmiar imprezy i jej charakter

czynią z niej wielkie święto dla
wszystkich osób zmagających się
z chorobą nowotworową, także
dla tych, którzy angażują się w
pomoc, pokonując kolejne kilometry. Onkobieg Razem po Zdrowie! co roku podkreśla znaczenie
wysiłku fizycznego w profilaktyce chorób nowotworowych. Na
przestrzeni 10 lat w Onkobiegu
Razem po Zdrowie! wzięło

udział ponad 10 000 ochotników,
którzy wybiegali blisko 300 000
złotych na działania edukacyjne
i dla 200 potrzebujących osób
walczących o zdrowie. Każdego
roku fundamentem Onkobiegu
Razem po Zdrowie! jest 50-osobowy zespół oddanych wolontariuszy.
Więcej informacji na stronie
www.onkobieg.pl.

Jaki będzie budynek przedszkola przy Tanecznej
Powszechnie wiadomo iż
przy ul. Tanecznej 74 powstanie przedszkole z
siedmioma oddziałami
dla 175 dzieci – wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. InWyjątkowe połączenie fascynującej muzyki argentyńskiej i
latynoamerykańskiej oraz przebojów muzyki klasycznej, a
także żywiołowości akordeonu i elegancji orkiestry.
Tak zapamiętają mieszkańcy Ursynowa występ Marcina Wyrostka, który wraz z orkiestrą symfoniczną powrócił na Ursynów kończąc w niedzielę (26.08) tegoroczne „Muzyczne Lato na Ursynowie”.
To był wspaniały występ – korzystna pogoda, wspaniała muzyka,
ogromna frekwencja. Marcinowi Wyrostkowi towarzyszył zespół
„Tango Corazon Quintet” oraz „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna.
– Byłam na wszystkich koncertach tegorocznego Muzycznego Lata, ale to muzyka z dzisiejszego podobała mi się najbardziej i ten dzisiejszy koncert wspominać będę najdłużej – powiedziała obecnemu
na wydarzeniu reporterowi „Passy” pani Jadwiga.

Im szybciej złożysz wniosek, tym lepiej
Trwa nabór wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego ,,500+ na nowy
okres zasiłkowy 2018/2019 oraz nowego świadczenia ,,dobry start”, zwanego
również ,,300+”. Od 1 lipca do 24 sierpnia mieszkańcy Ursynowa złożyli 5338
wniosków ,,500+” oraz 9427 wniosków ,,dobry start”. Zdecydowana większość
wniosków została złożona drogą elektroniczną, co znacznie ułatwia ich
procedowanie.
Do 24 sierpnia ursynowscy urzędnicy rozpatrzyli 3500 wniosków o przyznanie świadczenia
wychowawczego oraz 8500 wniosków w sprawie świadczenia ,,dobry start”. Zdecydowana
większość ursynowskich beneficjentów programu ,,dobry start” otrzymała już jego wypłatę. Na konta
ursynowian Urząd przekazał dotychczas kwotę w łącznej wysokości 2 943 600 zł.
– Przed nami rozpoczęcie roku szkolnego i zakup niezbędnych podręczników dla naszych
pociech. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, postanowiliśmy, że we wszystkich
publicznych szkołach na Ursynowie będzie możliwość złożenia wniosku o dodatkowe 300 zł na
wyprawkę szkolną czyli świadczenie Dobry Start (zwane też 300+). Jestem przekonany, że brak
konieczności wizyty w urzędzie będzie dodatkowym ułatwieniem dla wszystkich rodziców.
Oczywiście, wciąż najłatwiej złożyć wniosek przez Internet, do czego gorąco wszystkich zachęcam
– mówi zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów Antoni Pomianowski.
Od 3 września, przez pierwsze 2 tygodnie roku szkolnego, w specjalnie uruchamianych punktach
przyjmowania wniosków w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na
Ursynowie pojawi się także dodatkowa możliwość złożenia wniosku o ww. świadczenia. Niezależnie
od wybranego sposobu złożenia wniosku ,,300+”, można go złożyć do końca listopada br. W
przypadku świadczenia wychowawczego ,,500+”, aby otrzymać je na nowy okres zasiłkowy w
październiku, wniosek musi zostać złożony do końca sierpnia. Wnioski złożone we wrześniu będą
rozpatrzone do końca listopada, zaś wnioski złożone w październiku – do końca grudnia. Wypłata
świadczeń w przypadku wniosków składanych we wrześniu i w październiku nastąpi z
wyrównaniem za październik.

westycja jest już coraz
bliżej.
Jak informują ursynowscy
urzędnicy, pozwolenie na budowę
zostanie wydane we wrześniu.
Wykonawcą, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, jest
„SYNTAX” Spółka z o.o. z siedzi-

bą w Warszawie. Wartość umowy
to 7 747 100,01 zł brutto (w tym
koszt dokumentacji projektowej).
Termin realizacji tego zadania inwestycyjnego to 5 lipca 2019 r.
INFORMACJE DOTYCZĄCE
INWESTYCJI
Parametry określające wielkość przedszkola:
- powierzchnia użytkowa – 1
498,7 m? - powierzchnia netto –
1 993,4 m? - liczba kondygnacji
nadziemnych – 2
Zakres robót budowlanych:
- przygotowanie terenu budowy wraz z budową/przebudową infrastruktury technicznej
dla potrzeb obiektu,
- budowa budynku przedszkola wraz z niezbędnym wyposażeniem,
- budowa placu zabaw, budowa i przebudowa ogrodzenia,
zagospodarowanie terenu.

W sobotę Uroczysta Sesja
Rady Dzielnicy Ursynów
W najbliższą sobotę, 1 września, zaprasza się mieszkańców na uroczystą Sesję
Rady Dzielnicy Ursynów z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę. Sesja rozpocznie się o godz. 20.00 w sali im. J. U. Niemcewicza Urzędu
Dzielnicy.
Transmisja z sesji będzie dostępna na stronie www.ursynow.pl. Sesja zostanie poprzedzona mszą
świętą w 79. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej – godz. 18.00 w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach ul. Szumiąca 5. Po nabożeństwie nastąpi złożenie wieńców na cmentarzu w Pyrach.
Program sesji:
! otwarcie sesji i uroczyste powitanie
! wykład pt. „Stolica Wolności” wygłosi varsavianista Jerzy S. Majewski
! wręczenie odznaczeń Zasłużony dla m.st. Warszawy
! przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów na 100-lecie odzyskania niepodległości
! występ chóru Ars Chori
! iluminacja logotypu „Stolica wolności” na budynku Ratusza Dzielnicy Ursynów
! zamknięcie sesji.
– Częścią obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości na Ursynowie stanie się sobotnia uroczysta sesja. Jednym z elementów tego wydarzenie będzie wręczenie trojgu mieszkańcom naszej
dzielnicy odznaczeń „Zasłużony dla m. st. Warszawy”. Zaplanowaliśmy także prelekcję, występy
artystyczne oraz prezentację patriotycznej iluminacji. Tych z Państwa, którzy nie mogą uczestniczyć w sesji osobiście zachęcam do skorzystania z transmisji dostępnej na stronie internetowej urzędu – informuje pPrzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Michał Matejka.
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W jaskini lwa nawet deszcz niegroźny

Jak Patryk Jaki kusił Ursynów
jego przeciwników, głównie z KODu,
którzy w około dziesięcioosobowej
grupce zaopatrzeni byli w transparenciki z nieprzyjazną treścią typu “Jaki
kłamie”, “Jaki wszystko obieca”. Na początku usiłowali wykrzykiwać swoje
hasła, jednak zostali szybko zneutralizowani przez przybyłych mieszkańców,
którzy chcieli posłuchać wypowiedzi
Jakiego. Nawet próby eksponowania
wrogich transparentów przed kamerami mediów skończyły się w sumie niepowodzeniem, gdyż zwolennicy Patryka Jakiego, zaopatrzeni w parasole,
szybko i skutecznie zasłaniali “kodowskie” tabliczki. W sumie kodowcy dosyć
szybko zostali odizolowani i spotkanie
mogło dalej przebiegać praktycznie niezakłócane.
dpowiadając na kolejne pytania, Patryk Jaki szczególnie krytycznie wypowiadał
się na temat polityki komunikacyjnej
miasta i organizacji ruchu. Za niedopuszczalne uznał zwężanie ulic i ograniczanie ilości miejsc parkingowych.
Potwierdził swoje poparcie dla możliwie szerokiego wykorzystywania rowerów i wytyczania dróg dla rowerów, jednak absolutnie nie kosztem
zwężania jezdni. Zwrócił uwagę na
błędne rozwiązania infrastrukturalne
komunikacji publicznej, zwłaszcza w
rejonach gęstej zabudowy biurowej i
mieszkalnej, czego przykładem mogą
być nieruchomości w otoczeniu ul. Wołoskiej (“Mordor”) i liczne sąsiadujące
biurowce oraz zlokalizowane nieco
bardziej w głębi nowe, duże osiedla
mieszkaniowe. Jako usprawnienie
wspomagające zapowiedział wprowadzenie elektronicznego zarządzania
ruchem ulicznym i komunikacją publiczna, jak to jest stosowane w większości stolic europejskich.
Odnosząc się do pytania „Passy”,
czy jest szansa na uruchomienie filtrów spalin z tunelu POW budowanego pod Ursynowem już w momencie
oddania tej trasy do eksploatacji, Patryk Jaki odpowiedział, że jego starania idą w tym kierunku. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia badań jakości powietrza, które będą jednym z odniesień do wyboru typu i rodzaju filtrów. Potwierdził, że filtry na
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Piątkowe popołudnie 24 sierpnia na Ursynowie to była dla Patryka Jakiego wizyta w jaskini
lwa, czyli miejscu zamieszkania
jego głównego kontrkandydata
w wyborach na prezydenta Warszawy – Rafała Trzaskowskiego
(Koalicja Obywatelska). Dobrze
przemyślany program i trasa
spotkań z mieszkańcami sprawiły, że czas kandydata Zjednoczonej Prawicy został spędzony
pożytecznie, choć w pewnym
momencie rozpętała się burza i
lunął rzęsisty deszcz, który na
szczęście nie powstrzymał ursynowskiego spaceru.
e strony licznie zebranych
mieszkańców były uśmiechy,
podziękowania za wizytę na Ursynowie, ale również mnóstwo pretensji
do obecnej władzy i zarazem nadziei, że
jeśli “ich” kandydat wygra, to wszystko się
poprawi. No i częste pytania: “kiedy Pan
nas znów tu na Ursynowie odwiedzi?..”.

Z

rsynów stał się kolejną dzielnicą odwiedzaną w ramach
akcji “100imy pod blokiem”,
czyli spotkań z mieszkańcami w stu różnych lokalizacjach Warszawy. Ursynowska trasa obejmowała 6 osiedli: Kabaty,
Natolin i osiedle Kazury, Imielin w rejonie ul. Hawajskiej, Stokłosy w Parku Jana Pawła II, osiedle Cybisa oraz osiedle
Kłobucka. Całą trasę Patryk Jaki wraz z
towarzyszącymi osobami przebył głównie pieszo, jeden odcinek metrem i z
Cybisa na Kłobucką autobusem.
W miejscu startu przy wyjściu z metra Kabaty, kandydata na prezydenta
Warszawa otoczyła kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców.
– Co będzie z Tesco, czy będzie rozbudowanym molochem? Czy powstrzyma się wreszcie urbanistyczny i
architektoniczny chaos? Czy nadal będą rządzić deweloperzy? Skąd pieniądze na nowe linie metra? Czy skończy
się wreszcie wojna miasta z kierowcami? – to zaledwie część pytań, które
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przewijały się szereg razy wśród osób
skupionych wokół kandydata na prezydenta Warszawy. Patryk Jaki – zgodnie
ze swoim stylem – odpowiadał rzeczowo i treściwie, ale bez zbędnego
gadulstwa. Jego stanowisko było na
ogół zbieżne z postulatami pytających,
zwłaszcza w obszarze przesadnej rozbudowy hipermarketów sąsiadujących
bezpośrednio z blokami mieszkalnymi
czy zbyt zagęszczonej zabudowy, jaką od jakiegoś czasu zaczęli stosować
deweloperzy. Obiecał zakończenie architektonicznego chaosu i rządów deweloperów, gdy tylko obejmie władzę
w Warszawie.
– Sytuacja obecnie występująca w
zakresie luk w planach zagospodarowania przestrzennego jest absolutnie
niedopuszczalna i właśnie to umożliwia praktycznie dziką i skrajnie zagęszczoną zabudowę – stwierdzał kandydat na prezydenta Warszawy.
Wypowiedzi Jakiego co jakiś czas
próbowali zagłuszyć przedstawiciele

wyrzutniach spalin z tunelu POW będą na pewno i środki na ten cel zostaną zarezerwowane.
atryk Jaki bardzo uważnie
wsłuchiwał się w zadawane pytania i zgłaszane uwagi. Uznał
za niezwykle ważną propozycję jednej
z mieszkanek, by w szerszym zakresie
podjąć edukowanie młodzieży na płaszczyźnie patriotycznej. Poparł pomysł
włączenia do programów edukacyjnych
obligatoryjnych odwiedzin uczniów w
Muzeum Powstania Warszawskiego
(jak to ma już miejsce w odniesieniu
do innych miejsc martyrologii mieszkańców Warszawy), jak również
umieszczenie napisów w języku angielskim i niemieckim w miejscach pamięci w Warszawie, co ułatwiłoby zrozumienie znaczenia tych miejsc turystom
zagranicznym.
Bezpośrednio spod metra Kabaty
kandydat na prezydenta Warszawy
wyruszył zaplanowaną trasą wzdłuż
al. KEN w kierunku Parku Przy Bażantarni. W tym momencie został już
wyposażony w skrzynkę jabłek, niesioną pospołu z jedną z towarzyszących
osób, którymi częstował napotkanych
przechodniów. Jabłka towarzyszyły
zresztą Jakiemu przez całą drogę – w
sumie jako jeden z symboli jego kampanii.
Pomimo rozpoczynającej się ulewy
“kawalkada Jakiego” docierała do kolejnych zaplanowanych miejsc spotkań z
mieszkańcami. I wszędzie podobna sytuacja – pytania, postulaty, propozycje
zmian. Część osób była wściekła, bo nie
lubi PiS-u lub mu nie wierzy. Część wydawała się zadowolona, przyjaźnie nastawiona, akceptując rzeczowe, krótkie i trafne odpowiedzi kandydata na
prezydenta Warszawy.
rzysłuchując się rozmowom i
pytaniom, dosyć łatwo jest dostrzec istotę i źródła zgłaszanych problemów. Ich większość leży
w kompetencjach... lokalnych spółdzielni mieszkaniowych i urzędu dzielnicy!!! Zrozumienie tej sytuacji jest
bardzo pouczające, gdyż niewątpliwie
wskaże przyszłemu prezydentowi
Warszawy, gdzie szukać i domagać się
rozwiązania.
Bogusław Lasocki
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Rafał Trzaskowski: każdy punkt mojego programu ma pokrycie finansowe

Wyborczy spektakl w Domu Sztuki

Wielkim finałem serii spotkań z mieszkańcami Ursynowa, na jakie zdecydował
się kandydujący z pospólnej
rekomendacji Platformy
Obywatelskiej i Nowoczesnej
na prezydenta Warszawy
Rafał Trzaskowski, był 23
sierpnia czwartkowy five
o’clock w Domu Sztuki, gdzie
mieszkający w tej właśnie
dzielnicy poseł na Sejm przez
blisko dwie godziny starał
się odpowiedzieć na każde
zadane mu pytanie, stojąc w
samym środku kręgu otaczającej go publiczności.

Trzaskowskiemu towarzyszył
w ramach Koalicji Obywatelskiej
Paweł Rabiej (Nowoczesna), a
w niektórych kwestiach głos zabierał dobrze zorientowany w
lokalnej problematyce burmistrz
Robert Kempa. Kandydat na następcę Hanny GronkiewiczWaltz musiał najwięcej mówić
na temat miejsc w szkołach,
przedszkolach i żłobkach, mocno akcentował potrzebę jednoczesnego otwarcia oddziałów
pediatrii i geriatrii w nowo budowanym Szpitalu Południowym,
podkreślał konieczność szybszego opracowywania miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego, a także zauważał,
że w porównaniu z Wysokim Ursynowem – Zielony Ursynów jest
częścią dzielnicy o wiele mniej
rozwiniętą.
Zgodził się, że darmowy bilet na komunikację miejską jest
bardziej potrzebny młodzieży
szkół średnich niż podstawowych i przypominał, że jego własne dzieci mają te same problemy na Kabatach, co setki innych,
zaznaczając, że na Ursynowie
jest po prostu swojakiem i doskonale wie, co w trawie piszczy. Na pytanie o konieczność
zamontowania filtrów przy wylotach przechodzącej tunelem
przez Ursynów Południowej Obwodnicy Warszawy – odpowiedział, że jest za natychmiastowym ich zainstalowaniem, ale
decyzja w tej sprawie może być
powzięta nie na szczeblu samorządowym, ale rządowym. Przy
okazji – jako były europoseł –
zakomunikował z przykrością,
że naruszanie praworządności
przez rządzącą obecnie krajem
ekipę Prawa i Sprawiedliwości
może doprowadzić do utraty poważnych funduszy z Unii Europejskiej, a w najlepszym wypadku do ich zamrożenia. Starał się
jednak w maksymalnym stop-

niu unikać krytykowania PiS i
kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego.
Zapytany o sposoby rozstrzygnięcia dylematów reprywatyzacyjnych nie ukrywał, że winę
za wykoślawienie tego procesu i
skrzywdzenie wielu warszawiaków ponosi wiele partii, nie wyłączając jego własnej, która jednak doprowadziła w Sejmie do
uchwalenia arcyważnej „małej”
ustawy reprywatyzacyjnej, a teraz nowa władza mogłaby
uchwalić ustawę dużą – której
jakoś nie można się doczekać.
Trzaskowski wykazał duże
zrozumienie dla niepokojów
tych ursynowian, którzy mieszkają w osiedlach z wielkiej płyty,
mającej ponoć wytrzymać nie
dłużej niż 50 lat. Powiedział też,
że w jego planach jest punkt o instalowaniu zewnętrznych wind
– m. in. w domach czteropiętrowych na Ursynowie Północnym.
Jako najważniejszą cechę
swojego programu wskazał to,
że na realizację każdego punktu
na pewno znajdzie pokrycie finansowe, a przeszkodzić w tym
może jedynie polityka obecnego rządu, która jego zdaniem
prowadzi do ewentualnego zablokowania funduszy unijnych.

W skali całej Warszawy nasz
sąsiad z Ursynowa proponuje poprowadzenie sieci metra we
wschodniej części miasta aż na
Żerań, Białołękę, a w zachodniej
– do Ursusa. Jeśli chodzi o nieszczęście dawnego Służewca
Przemysłowego, czyli zagłębie
biurowe zwane Mordorem, w
programie Trzaskowskiego jest
potrójne wzbogacenie komunikacyjne poprzez metro, tramwaj
i SKM. Nie ulega wątpliwości,
że nowa linia metra, łącząca Wilanów z Ursusem, byłaby zbawieniem dla Mokotowa i Ocho-

ty. Trzaskowski postuluje też poprowadzenie linii SKM od Dworca Zachodniego do Piaseczna.
Spotkania z ursynowskim
elektoratem (najpierw przejażdżka rowerowa, potem konferencja przy Centrum Onkologii i wreszcie mityng w Domu
Sztuki) zostały zorganizowane
tuż przed pieszą rundą Patryka Jakiego – kandydata na prezydenta z ramienia Zjednoczonej Prawicy. A to pewnie nie koniec wizyt obu pretendentów
na Ursynowie.
R a f a ł Ko s
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Ursynowski Matrix
Czasy się zmieniają w zastraszającym tempie. Znakiem tej zmiany są m. in.
zmieniające się formy komunikacji. Gazety, telewizja i radio ulegają nowszym technologiom, oddając im prym w komunikowaniu się na płaszczyźnie
publicznej.
Dziś nawet ministerstwa posiadają własne strony na portalach społecznościowych. Nie
każdy jednak dostrzega, z jakim
zagrożeniem wiąże się przenoszenie komunikacji do czeluści
Internetu, w którym, niestety,
powstaje alternatywna rzeczywistość.
Internet rządzi się własnymi
prawami. Tutaj nie trzeba się legitymować dowodem osobi-

wie każdej witrynie internetowej. Natomiast na Facebooku
posiadają już imię i nazwisko
oraz cudze życie kogoś z drugiego krańca świata, co ma dodać
im wiarygodności. Fejsbukowe
„fejki” tworzy się na masową skalę, a ponieważ są one niemalże
niewykrywalne, mają bardzo
duży wpływ na odbiorców. Wystarczy dodać kilka negatywnych lub pozytywnych komentarzy, by przeciętny czytelnik na
ich podstawie wyrobił sobie pogląd, co jest fajne, a co nie.
Zjawisko to można zaobserwować na żywo w wirtualnym
odbiciu naszej dzielnicy, czyli w
grupie na Facebooku, która nazywa się Obywatele Ursynowa.
W grupie tej toczy się po części
życie publiczne. Promują się po-

też się okazuje po bliższym zbadaniu sprawy.
Jak dowodzi na swojej stronie internetowej Stowarzyszenie Miasto Ursynów, konta te są
w większości fałszywkami, posługującymi się kradzionymi
zdjęciami, często przedstawiającymi prawdziwe osoby z innych regionów Polski lub świata. Zjawisko to jest niezgodne z
prawem, narusza prawa autorskie oraz ochronę danych osobowych. Również podszywanie się
pod inną osobę jest karalne.
Można próbować z tym zjawiskiem walczyć, ale nie ma żadnej gwarancji na zwycięstwo, bo
tak jak wspomniałem na wstępie, w Internecie nie korzysta
się z dowodu osobistego przy
tworzeniu profilu chociażby na

stym, człowiek zyskuje anonimowość, a ta pozwala mu na wypisywanie treści, pod którymi
mało kto chciałby się otwarcie
podpisać. Jest to idealne pole do
działania w celu poprawy lub
niszczenia wizerunku i choć
brzmi to jak kolejna odsłona kultowego filmu pt. Matrix, to niestety wpływanie na odbiorcę za
pomocą manipulacji jest w Internecie popularną praktyką.
Metod jest całe mnóstwo, ale
opierają się one na jednym podstawowym założeniu – są nieetyczne. W ostatnim czasie najbardziej modną praktyką wpływania na odbiorcę treści w Internecie jest posługiwanie się
tzw. fake-kontem. Czyli internetowym profilem postaci, która
nie istnieje w świecie rzeczywistym. „Fejki” mogą komentować
anonimowo i bez limitu na pra-

litycy, mieszkańcy mają okazję
do krytyki, pojawia się też wiele
dyskusji o codziennych sprawach lokalnych. Ponieważ dyskusje te odbywają się na płaszczyźnie wirtualnej, łatwo o pewne nadużycia. Doskonałym tego
przykładem jest fala negatywnych komentarzy wypisywanych
pod każdą informacją od Piotra
Guziała, dawnego burmistrza
Dzielnicy, a obecnie jednego z
najaktywniejszym komentatorów spraw związanych z Ursynowem. Piotra Guziała można
lubić lub nie, ale większość ludzi
potrafi przekazać krytyczne zdanie w sposób kulturalny. Tymczasem wyziewy nienawiści, które są lokowane w każdym możliwym komentarzu dotyczącym
osoby dawnego burmistrza, każą podejrzewać, że ich autorami są osoby nieprawdziwe. I tak

Facebooku. Nie chciałbym sączyć tutaj teorii spiskowych, ale
pączkowanie sztucznych postaci jest na ursynowskim forum
faktem dokonanym. Jasno należy przekazać czytelnikom informację, że posługiwanie się
różnymi nieetycznymi metodami w celu manipulowania opinią publiczną jest na porządku
dziennym również w naszej
dzielnicy, nawet w wyborach tak
niskiego szczebla, jak samorządowe. Warto zachować dystans
do treści wypisywanych w wirtualnych komentarzach osób
prywatnych i Państwa namawiam do tego samego. Zdecydowanie lepiej czytać PASSĘ,
gdzie autorzy tekstów korzystają ze swojego imienia i nazwiska, dbając tym samym o jakość
przekazywanych informacji.
Jan Mieczysław Ławrynowicz
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Happening „Projektu Ursynów” na Kabatach

Nie chcemy gry polityków Ursynowem!
sultacjach z przełożonymi
stwierdzili, że happening z dymem udającym pożar samochodu może być kontynuowany i
ograniczyli się jedynie do odnotowania danych osobowych organizatorów.
-–Chcemy zadziałać prewencyjnie i pokazać, jakie olbrzymie
niebezpieczeństwo powoduje to
skrzyżowanie – powiedział Kamil Orzeł, prezes stowarzyszenia PU i zarazem ursynowski
radny. – Po to pokazujemy to
skrzyżowanie i to “płonące” auto, żeby wskazać, co grozi mieszkańcom: zdarzenia drogowe i
inne niebezpieczne sytuacje.
Chcemy zaapelować tym może
trochę drastycznym widokiem
do władz miasta, do wojewody,
żeby maksymalnie przyspieszyć
realizację tej inwestycji - przekonywał Kamil Orzeł.

Spór polityków
kosztem ursynowian

nych przez “Projekt Ursynów”
jako protest przeciwko przedłużającej się modernizacji skrzyżowania ul. Rosoła, Rosnowskiego i Relaksowej.

Skrzyżowanie ciągle
niebezpieczne
Bogusław Lasocki
Kamery telewizyjne najważniejszych stacji publicznych i prywatnych, fotoreporterzy, dziennikarze radiowi, nawet dwóch policjantów – a wśród nich
grupka krzątających się aktywistów stowarzyszenia
“Projekt Ursynów”, wszyscy zerkali na stojący na
piaszczystym placyku wrak
samochodu. To właśnie on
miał zostać spalony.
Sceneria przypominająca plan
kręcenia klipu reklamowego stanowiła tło zapowiadanej od jakiegoś czasu konferencji prasowej i happeningu, przygotowa-

wych i przejść dla pieszych. Warto pamiętać, że ul. Rosnowskiego jest ważnym łącznikiem tranzytowym dla dojeżdżających nie
tylko z Ursynowa w kierunku
Wilanowa i wylotu z Warszawy
przez Konstancin, ale również
dla osób jeżdżących codziennie
rano i po południu do i z pracy.
Powoduje to okresowo nasilające się duże natężenie ruchu,
szczególnie odczuwalne w godzinach szczytu, na co wskazują niekiedy nawet kilkusetmetrowe kolejki samochodów na
ul. Rosoła, chcących skręcić w
ul. Rosnowskiego. Brak świateł i
niedostosowana do takiego obciążenia organizacja ruchu powoduje ciągłe zagrożenie wystąpieniem nie tylko stłuczek, ale
nawet groźniejszych kolizji z poszkodowanymi osobami.

Rodząca się w ciężkich bólach
ul. Rosnowskiego, mająca połączyć Ursynów z południowym
Wilanowem i dalej Konstancinem, co prawda została wiosną
oddana do eksploatacji, ale dostosowawcza przebudowa ul.
Rosoła i ul. Relaksowej została w
maju tego roku wstrzymana
przez urząd wojewódzki pod
pretekstem niedociągnięć formalnych. Spowodowało to niemożność uruchomienia świateł
na skrzyżowaniu, pomimo ich
zainstalowania, oraz ustanowienia zmodyfikowanej organizacji
Po co ten
ruchu w rejonie ulic tworzących
płonący
samochód?
skrzyżowanie z Rosnowskiego.
Możliwość wystąpienia wySkrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne ze względu na ist- padku na zatłoczonym skrzyżonienie tam wielu ciągów komu- waniu, w sytuacji, gdy właścinikacyjnych, ścieżek rowero- wie cała instalacja świetlna zo-

stała już przygotowana, ale nie
jest uruchamiana, stały się inspiracją do inicjatywy aktywistów
Projektu Ursynów zmierzającej
do szerszego nagłośnienia sprawy. Społecznicy zdecydowali się
na formę happeningu, licząc że
trochę przejaskrawiona forma
protestu spowoduje szerszy oddźwięk i łatwiej dotrze do decydentów. W zaproszeniach dla
mediów Projekt Ursynów zapowiadał, że zostanie spalony samochód, co oczywiście ze względów formalnych i bezpieczeństwa nie wchodziło w rachubę.
Pożar pojazdu płonącego na skutek wypadku symbolizowała
bezpłomieniowa świeca dymna,
tworząca przez kilkanaście sekund kłąb czarnego dymu, wydobywający się z przygotowanego wcześniej wraku samochodu
osobowego. Dym, pomimo efektownego wyglądu, nie stanowił
żadnego zagrożenia dla otoczenia i przyglądających się uczestników wydarzenia. Również
przybyli jeszcze przed konferencją prasową policjanci, po kon-

Pomimo wcześniejszych perturbacji wszystko wskazywało,
że pełne zakończenie inwestycji
odbędzie się zgodnie z założeniami do końca września. Niestety, 7 maja 2018 r. wojewoda
mazowiecki uchylił decyzję o
wydaniu pozwolenia na budowę. Przyczyny okazały się dosyć
kuriozalne, a według słów burmistrza Roberta Kempy, które
przytaczał portal haloursynów.pl, głównie chodziło o ...
słownictwo. Zdaniem burmistrza, urząd dzielnicy we wniosku o pozwolenie użył nazwy
“miasto st. Warszawa”, ale według wojewody powinno być
“Prezydent m. st. Warszawy”,
zamiast “miejsca postojowe” należało napisać “parkingi”, a zamiast “ulicy” powinno być “droga”.
Przyglądając się nieco z boku
całej sytuacji, można dostrzec
jakby drugie dno problemu w
postaci wzajemnych prztyczków
i gry politycznej. – Mieszkańcy są
zakładnikami konfliktu głównych partii politycznych – stwierdził Kamil Orzeł w rozmowie z
dziennikarzem PAP. – W wyniku tego została w połowie
wstrzymana przebudowa skrzyżowania ul. Rosnowskiego i ul.
Rosoła, co zagraża życiu i zdro-

wiu mieszkańców. Zamiast dobrej woli z jednej i drugiej strony
mamy przerzucanie się odpowiedzialnością, przerzucanie się dokumentami. Natomiast w sytuacji, gdyby była dobra wola, inwestycję tę można by spokojnie
przeprowadzić i dokończyć. To
jest spór o dokumenty, spór o
przecinki. To jest spór o to, że według jednego urzędu dokumenty zostały przygotowane nieprawidłowo, ale według drugiego
były tylko jakieś drobne nieprawidłowości, które wystarczyłoby uzupełnić. To jest ewidentny
przykład braku dobrej woli. Dlatego też Projekt Ursynów uruchomił petycję internetową, w
której zachęca mieszkańców do
podpisania się i wyrażenia w ten
sposób sprzeciwu oraz stworzenia presji na urzędy, by jakoś porozumiały się z sobą umożliwiając przyspieszenie realizacji tej
inwestycji – skomentował sytuację prezes PU Kamil Orzeł.
Politycy nie przepadają za protestami skierowanymi przeciwko konkretnie nim, za petycjami,
zwłaszcza podpisanymi przez
sporą liczbę osób. Tym bardziej,
że uchylona przez wojewodę decyzja opierała się na dokumentach, które wcześniej na pewno
nie raz czytali urzędnicy różnych
szczebli, prawnicy i inni decydenci. Nagle, dosyć długo po podpisaniu decyzji ZnRID, okazało się,
że są jakieś uchybienia. Cała sytuacja wskazuje, że to typowa gra
polityczna, zresztą dosyć przejrzysta. Szkoda tylko, że ceną jest
zdrowie i bezpieczeństwo ursynowian oraz innych uczestników
ruchu drogowego korzystających
ze skrzyżowania przy ul. Rosnowskiego. Miejmy nadzieję, że przyjdzie jednak wreszcie otrzeźwienie i politycy zrozumieją, że w
ich ruchach narzędziem nie może być bezpieczeństwo, a może
nawet życie ursynowian i innych
kierowców, zmuszonych do jazdy
niedokończonym skrzyżowaniem
bez sygnalizacji świetlnej i odpowiednio dostosowanej organizacji ruchu.
Zainscenizowany pożar samochodu może uświadomi odpowiednim decydentom, że tak
naprawdę sami powinni spalić
się – ze wstydu.

Komunikat sztabu kandydata na prezydenta Warszawy Piotra Guziała

Samotny jeździec wraca do walki
Pierwszy briefing Piotra Guziała, kandydata na prezydenta m.
st. Warszawy, odbył się w samo
południe przed kamienicą przy
ul. Noakowskiego 16. Jak podkreślił kandydat, miejsce zostało
wybrane symbolicznie, a i to, że
występuje sam, jest symbolem.
Kamienica przy ul. Noakowskiego 16
to symbol początku i końca rządów Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Przejęcie kamienicy przez jej rodzinę nastąpiło wraz z początkiem jej pierwszej
kadencji i było – jak uważa kandydat –
symbolem buty, arogancji, pogardy dla
procedur, prawa i mieszkańców, którzy utracili dach nad głową. Ta kamienica to również “matka” wszystkich afer
reprywatyzacyjnych, bo bierność Prezydent we własnej sprawie, rozzuchwaliła urzędników i handlarzy roszczeń w
innych tego typu sprawach.
Afera z niezgodnym z prawem przejęciem kamienicy to także symbol upadku Hanny Gronkiewicz-Waltz i końca jej
rządów. Piotr Guział podkreślił, że to
on – organizując w 2013 r. referendum
– wyjął pierwszą cegłę z teflonowego
muru otaczającego przez lata Prezydent Warszawy i przyczynił się do za-

kończenia przez nią kariery politycznej. Dlatego właśnie na spotkaniu z
dziennikarzami wystąpił sam, bez
współpracowników, by podkreślić jak
wiele może zależeć od jednej osoby.
W przypadku odchodzącej Prezydent
to właśnie jedna osoba, ona sama, nie
dopilnowała spraw reprywatyzacji. W
przypadku referendum to Piotr Guział
zachęcił warszawiaków, by tak tłumnie najpierw składali podpisy poparcia,

a następnie w liczbie ponad 300 tysięcy stawili się w referendum. Dzięki temu – zdaniem kandydata – udało się
trwale zmienić na lepsze sposób zarządzania miastem, a urzędnicy zaczęli
doceniać oddolne inicjatywy mieszkańców i liczyć się z ich zdaniem. Guział
wymienił przy tym konkretne zdobycze referendalne. Po pierwsze – uruchomiono budżet partycypacyjny po
drugie – urzędnicy na niespotykaną do-

tąd skalę zaczęli konsultować swoje
działania; po trzecie – udało się obniżyć
opłaty za śmieci o połowę; po czwarte
– Prezydent wycofała się z kolejnej podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, a premier podjął wówczas także
decyzję o przekazaniu środków finansowych na wybudowanie Południowej
Obwodnicy Warszawy.
Wskazując, że to właśnie brak woli
słuchania mieszkańców i lekceważąca
nieobecność Prezydent na większości
sesji Rady Warszawy, na komisjach Rady i na sesjach rad dzielnic – to przyczyny jej zbyt później lub żadnej reakcji na
rozmaite problemy.
Następnie Guział przeszedł do obietnic, które miałyby w przyszłości zapobiec takim sytuacjom.
Po pierwsze, Prezydent musi czuć nieustająca presję mieszkańców i mieć od
nich cały czas świeży mandat do rządzenia. Dlatego w połowie kadencji Guział
chce poddać się ocenie w referendum.
Po drugie, każda sesja Rady Warszawy będzie zaczynać się, na wzór rozwiązań z parlamentu Berlina, od godziny
pytań radnych do Prezydenta, na które
będzie odpowiadał sam, nie zasłaniając
się urzędnikami.

Po trzecie, prezydent będzie obecny na najważniejszych posiedzeniach
komisji Rady Warszawy, np. w sprawie
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a
raz w roku będzie obecny na co najmniej jednej sesji rady każdej z 18
dzielnic.
Wszystkie te propozycje mają spowodować, że prezydent nie będzie odrealniony i będzie na bieżąco mieć wiedzę o problemach mieszkańców, by
móc w porę podejmować decyzje i
działania.
Kończąc briefing na Noakowskiego,
Piotr Guział zaapelował do pozostałych
kandydatów – poza dwoma głównymi
– o połączenie wysiłków i potencjałów
i wspólne wyłonienie kandydatki lub
kandydata, który osiągnie jak najlepszy trzeci wynik, dający szanse na wprowadzenie do Rady Warszawy reprezentacji radnych na miarę języczka u wagi
i współdecydowania o sprawach miasta
przez następne 5 lat. Nazwał przy tym
kontynuowanie kampanii przez osoby
z 1-3 proc. poparcia – wyborczym oszustwem, bowiem dając złudną nadzieję
wyborcom, de facto marnują ich głosy,
rk
nie osiągając żadnego celu.
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Ursynów potrzebuje transportu szynowego
Na Ursynowie nie powstała dotychczas żadna linia
tramwajowa. Jest to o tyle
zaskakujące, że Ursynów z
liczbą mieszkańców przekraczającą 150 tysięcy,
według metodologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Krakowie, jako osobne miasto
byłby zaliczany już do
miast dużej wielkości.
W takich miastach problemy
komunikacyjne rozwiązuje się z
pomocą różnorodnych środków
transportu masowego. Jest co
prawda jedna linia metra oraz
wiele linii autobusowych, ale to
stanowczo za mało. Mieszkańcy i kierowcy Ursynowa codziennie odczuwają negatywne skutki braku alternatywnych środków transportu do tych już istniejących.
Bez wybudowania tras tramwajowych, biegnących poza zarysem dróg ursynowskich (pośrodku drogi dwujezdniowej np.
na pasach zieleni lub z boku
jezdni), będzie bardzo trudno
wyeliminować w naszej dzielnicy zatory samochodowe, w których uczestniczy również inny
rodzaj komunikacji masowej
czyli autobusy.
Transport szynowy ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę w

porównaniu z autobusami i samochodami. Transport ten, w
przeciwieństwie do pojazdów z
silnikami spalinowymi, nie przyczynia się do powstawania zanieczyszczeń powietrza, takich
jak pyły zawieszone PM10 i
PM2,5 oraz benzen. Jak wiadomo zanieczyszczenia te są szkodliwe dla zdrowia, a nawet rakotwórcze i znacznie skracają średnią długość życia przeciętnego
człowieka (według niektórych
europejskich organizacji prozdrowotnych nawet o prawie 9
miesięcy).
Zdaniem stowarzyszenia
Otwarty Ursynów należy w bliskiej perspektywie rozważyć wy-

budowanie
następujących
dwóch linii tramwajowych:
- Z Kabat, w pobliżu ulic Rosoła, Rodowicza „Anody”, Doliny
Służewieckiej, aż do połączenia
z planowaną linią do Wilanowa.
Alternatywnym rozwiązaniem
byłoby przedłużenie na Kabaty
planowanej linii do Wilanowa z
końcowej pętli przed Powsinem.
- Z Kabat, trasą do ulicy Pileckiego i wzdłuż tej ulicy do Puławskiej, a następnie do istniejącej pętli tramwajowej „Wyścigi”.
Ponadto powinno istnieć połączenie Warszawy z Piasecznem,
a być może nawet z dalszymi
miejscowościami, biegnące
przez Ursynów, równolegle do

Puławskiej z pomocą transportu
szynowego – szybkim tramwajem lub koleją miejską typu SKM,
czy np. taką jak WKD, biegnącą
z centrum Warszawy do miejscowości położonych po zachodniej stronie miasta.
Budowa transportu szynowego
na Ursynowie spowoduje, że
część kierowców przesiądzie się
ze swojego samochodu do tramwaju lub kolei miejskiej, z różnych względów. Dla jednego plusem może być tańszy dojazd komunikacją miejską do miejsca
przeznaczenia, dla innego możliwość przeczytania książki lub
skorzystania z tabletu bądź smartfonu w drodze do pracy. Odciąży
to coraz bardziej zatłoczone drogi w naszej dzielnicy. Proszę sobie
wyobrazić na przykład ulicę Pileckiego w stronę ulicy Puławskiej w
czasie porannego szczytu komunikacyjnego, jak bardzo poprawi
się przepustowość tej drogi, gdy
nagle ubędzie kilka tysięcy pojazdów w czasie porannego
szczytu komunikacyjnego.
Dodatkową zaletą dla nas,
mieszkańców Ursynowa będzie
to, że w przypadku rozbudowy
publicznego transportu szynowego będziemy oddychali znacznie czystszym powietrzem.
Krzysztof Schnitzer
Otwarty Ursynów

Jako PROJEKT URSYNÓW wierzymy, że powołanie klubu
radnych w radzie dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, pomoże nam jeszcze lepiej służyć mieszkańcom zarówno w tej jak
i przyszłej kadencji. Będąc lokalnie najlepszym stowarzyszeniem, które najsprawniej reprezentuje interesy mieszkańców, cieszymy się, że dołączyły do nas radna Ewa Cygańska i radna Goretta Szymańska. Klub radnych to kolejne
narzędzie, które będziemy wykorzystywać w służbie mieszkańcom Ursynowa.
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Propozycje do odrzucenia
iężką rękę lokalnej władzy szczególnie czujemy w ostatnich miesiącach
roku, bowiem właśnie wtedy tysiące osób otrzymuje z urzędów dzielnic
“propozycję aktualizacji” opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Użyty termin “propozycja aktualizacji” to eufemizm, bo chodzi po
prostu o podwyżkę, ale to słowo nie jest lubiane przez lud, więc chytrze zastępuje się je mniej rażącym uszy. Po przeczytaniu urzędowego pisma mieszkańcom stolicy włosy na głowie stają dęba, wielu doznaje palpitacji serca. Zdarzają się bowiem podwyżki opłat nawet o kilkaset procent. Na Saskiej Kępie wypowiedziano w 2015 r. użytkownikowi wieczystemu opłatę w wysokości 1,4 tys. zł i “zaktualizowano” ją na... 3,9 tysiąca. Czy w tym roku ci użytkownicy wieczyści,
którym minęły 3 lata od ostatniej aktualizacji, znów będą trzymać się za kieszeń? To bardzo możliwe, bo ostatnio gminy i starostwa są szczególnie zmotywowane do podnoszenia opłat z tytułu wieczystego, ponieważ od ich wysokości ma zależeć tzw. opłata przekształceniowa.
Jak wiadomo, z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy i współużytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe staną się z mocy prawa, a konkretnie sejmowej ustawy, ich właścicielami. Skorzysta z tego 1,5 mln Polaków, którzy są dziś użytkownikami wieczystymi gruntów
komunalnych bądź należących do skarbu państwa. Takich gruntów jest obecnie w całym kraju ok.
575 tys. hektarów. W styczniu samorządy stracą źródło poważnych dochodów. W Warszawie wpływy do miejskiej kasy z opłat z tytułu wieczystego szacuje się na bieżący rok na 525,5 mln zł. Stołeczna władza cierpi na chroniczny brak pieniędzy spowodowany m. in. nieudolnością, bezmyślnym rozdawnictwem publicznych pieniędzy (prawie pół miliarda zł na modernizację stadionu dla piłkarskiej Legii, która jest prywatną własnością), jak również brakiem jakiejkolwiek wizji pozyskiwania
środków z innych źródeł niż kieszenie warszawiaków. Z funduszy Unii Europejskiej zainwestowano w latach 2006– 2016 blisko 14 mld zł na prawie 600 projektów. Ale ciągle jest mało i szuka się
pieniędzy w naszych kieszeniach, m. in. poprzez “aktualizowanie” opłat za wieczyste użytkowanie.
Jest to efekt polityki opracowanej i prowadzonej przez ekipę Hanny Gronkiewicz–Waltz.
olityka finansowa władz stolicy opisana jest w kolejnych dokumentach zatytułowanych “Założenia do projektu budżetu m. st. Warszawy na rok...”. W założeniach na rok 2012 widnieje znamienny zapis: “Zwiększenie dochodów z podatków lokalnych w ramach ustawowych stawek MAKSYMALNYCH” (podkreślenie autor). W tym właśnie zapisie tkwi jądro polityki
finansowej HGW: “Nakładać na warszawiaków podatki lokalne w maksymalnym wymiarze”. Czyli, jak mawia młodzież, po całości, na maksa. Jednocześnie przyznaje się idące w ciężkie miliony nagrody dla ponad 7 tysięcy urzędników samorządowych. Wróble na dachu naszej redakcji ćwierkają od pewnego czasu, że szykowany jest kolejny pakiet nagród. Przeciętnie każdy urzędnik ma przytulić około 300 złotych, co oznacza wielotysięczne gratyfikacje dla członków zarządów dzielnic i
dyrektorów biur w magistracie oraz kilkusetzłotowe dla samorządowych przeciętniaków.
Co robić, by obronić się przed kolejną “propozycją aktualizacji”, która może nadejść jesienią do
naszych mieszkań w związku z wejściem w życie ustawy przekształceniowej? Przypomnę: jest to
bardzo możliwe, ponieważ od wysokości ostatniej opłaty za wieczyste naliczana będzie opłata
przekształceniowa. W grudniu 2015 r. mokotowski urząd uszczęśliwił 250-procentową podwyżką
dwudziestu mieszkańców jednego z budynków przy ul. Narbutta. Z cyklu podwyżek wynika, iż w
2018 r. lokalna władza ma prawo
„Ostatnio gminy i starostwa są ponownie “zaproponować” tammieszkańcom wzrost daniszczególnie zmotywowane do tejszym
ny na rzecz miasta o kolejne ćwierć
podnoszenia opłat z tytułu wie- tysiąca procent. Pytanie tylko, czy
wartość 324-metrowej działki, na
czystego, ponieważ od ich
której stoi wspomniana kamienica,
wysokości ma zależeć tzw.
faktycznie wzrosła w ciągu ostatnich sześciu lat aż o 500 procent?
opłata przekształceniowa”
Będzie to musiał udowodnić operat szacunkowy sporządzany na zamówienie urzędu dzielnicy. W operacie z grudnia 2015 r. na pierwszy rzut oka wszystko grało, ale dokładna analiza dokumentu dowodziła, że można było mieć uzasadnione obiekcje co do jego rzetelności. Jakie kroki należałoby podjąć, by obronić się przed zachłannym urzędem? Niestety, jest to droga długa i ciernista.
stawa o gospodarce nieruchomościami powiada, że wycena aktualnej wartości gruntu polega m.in. na porównaniu przynajmniej kilkunastu nieruchomości reprezentatywnych (to
ważne!) będących przedmiotem transakcji sprzedaży w okresie ostatnich lat. Czyli, operat ma określić aktualną wartość nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom jakie uzyskano za nieruchomości podobne (to ważne!) będące przedmiotem obrotu rynkowego w danym rejonie. Dane transakcyjne udostępnia rzeczoznawcy Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m. st.
Warszawy. Jakie reprezentatywne i podobne transakcje, mające służyć rzeczoznawcy do wyceny 324metrowej działki przy Narbutta, udostępnili urzędnicy z biura katastru? W katalogu 11 działek niezabudowanych znalazły się dwie prawie półhektarowe na... Ochocie (Włodarzewska i Przy Parku)
sprzedane łącznie za bez mała 44 miliony złotych. Dwie działki po pół hektara przy Włodarzewskiej
mają być, zdaniem urzędników ze stołecznego katastru oraz rzeczoznawcy, reprezentatywne i podobne do kilkusetmetrowej działeczki przy Narbutta na Mokotowie. Ręce opadają i nóż się w kieszeni otwiera. Ale to nie wszystko. Kolejna rzecz, która czyni operat dotyczący wyceny nieruchomości przy
Narbutta wątpliwym i nierzetelnym, jest to, iż aby dodatkowo wywindować aktualną wycenę, dorzucono do katalogu działkę przy ul. Sobieskiego sprzedaną za prawie 10 milionów złotych. Tyle że jest to nieruchomość położona na obszarze D1.1 U-HB (usługi, handel lub biura, z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej). Rzeczoznawca porównuje więc działki zlokalizowane na zupełnie innych obszarach i
o różnych funkcjach (Narbutta to obszar D2 MW(U), czyli zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług). I tak wadliwy operat został przez mokotowskich urzędników przyjęty, by mógł służyć jako argument uzasadniający kilkusetprocentową podwyżkę opłaty z tytułu wieczystego!
Nie mam aspiracji bycia bohaterem broniącym praw uciśnionych. Chcę jednak doradzać warszawiakom, jak mogą obronić się przed pazernością władzy. Otóż każdy obywatel dotknięty drastyczną podwyżką opłat z tytułu wieczystego ma prawo odwołać się w ciągu 30 dni od daty odebrania
decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Obecnie SKO jest zasypywane skargami na
decyzje zwiększające wymiar opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W 2015 r. tylko w stolicy SKO
rozpatrzyło aż 8,6 tys. tego typu sporów. W kolejce do rozpatrzenia było ich zaś ok. 16,3 tys. Proces odwoławczy odbywa się w sposób następujący: jeśli SKO uzna zasadność skargi mieszkańca, to
z reguły nawołuje do zawarcia ugody. Burmistrzowie mogą wówczas obniżyć wymiar opłaty do 20
proc. To niewiele, ponieważ operaty są mocno zawyżone.
ajlepszym wyjściem jest odwołanie się do Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Należy zawrzeć z PFSRM umowę cywilnoprawną na wykonanie “opinii w przedmiocie oceny operatu szacunkowego”, co niestety
kosztuje kilka tysięcy złotych. W przypadkach nałożenia na obywateli drastycznych podwyżek zachęcamy jednak do skorzystania z takiej drogi. Szczególnie duże wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, ponieważ wtedy koszt arbitrażu rozkłada się na kilkadziesiąt (kilkaset) lokali i staje się mniej dolegliwy dla mieszkańców. Zgodnie z art. 157, ust. 1a Ustawy o gospodarce nieruchomościami, operat szacunkowy, w odniesieniu do którego PFSRM wydała ocenę negatywną, traci charakter opinii
o wartości nieruchomości. Przedłożenie w SKO opinii arbitrażu, stwierdzającej, że opiniowany operat otrzymał ocenę negatywną, skutkuje wydaniem przez SKO orzeczenia odrzucającego podwyżkę opłaty za użytkowanie wieczyste. Po złożeniu stosownego wniosku SKO na podstawie art. 79 ust.
6 wyżej wymienionej ustawy orzeka o zwrocie przez organ kosztów wykonania opinii przez PFSRM.
Problem w tym, że dzielnicowe urzędy hurtowo odwołują się od pozytywnych dla mieszkańców decyzji SKO. Piszę hurtowo, bo dzielnicowi prawnicy w ogóle nie biorą pod uwagę wyartykułowanych
przez PFSRM argumentów, nawet jeśli są one dla operatu miażdżące. Tak było m. in. z nieruchomością przy Narbutta. W podsumowaniu opinii wydanej przez PFSRM czytamy m.in.: “Nieruchomości
porównawcze stanowiące podstawę wyceny nie spełniają kryterium podobieństwa pod względem przeznaczenia i powierzchni. Tym samym naruszono art. 4, pkt. 16 ustawy o gospodarce nieruchomościami”. Okazało się, że aż 8 z jedenastu nieruchomości przywołanych w operacie szacunkowym nie
spełnia ustawowych kryteriów! Zgodziło się z tym SKO, orzekając, że opiniowany przez PFSRM operat szacunkowy nie powinien stanowić podstawy ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu wieczystego. Mimo to mokotowski urząd odwołał się od korzystnej dla mieszkańców decyzji do sądu...
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Toaleta... za każdą cenę
Są takie sytuacje w życiu fizjologicznym człowieka, że za skorzystanie z toalety odda nie tylko co zjadł, ale i to, co mu jeszcze zostało w portfelu. Wiedzą o tym restauratorzy i w wielu
miejscach w Polsce żądają od delikwenta sporej gotówki. Rekordzistą jest pewien restaurator
w Elblągu, który za skorzystanie z toalety żąda 15 złotych. Kwota w tym przypadku może być
wyższa od tej, jaką klient miałby zapłacić za zjedzony posiłek. Jest to też wskazówka dla innych restauratorów, aby tanio karmić konsumentów, a dużo brać za toaletę. Klient może sobie ponarzekać, ale natury nie da się oszukać!
No cóż, już Jan Kochanowski napisał odkrywczo we fraszce „Na ucztę”: „Szeląg dam od wychodu, nie zjem, jeno jaje: drożej sram, niźli jadam; złe to obyczaje”.
Jerzy Derkacz

Wo j t e k D ą b r o w s k i

COŚ Z BOYA
Tu pod tą gruszką drzemał Kościuszko,
Dopieroż robi się skweres,
A pod tą drugą Kołłątaj Hugo
Załatwiał mały interes.
( Ta d e u s z B o y Ż e l e ń s k i - L a m e n t p a n a r a d c y n a d B a s z t ą Ko ś c i u s z k i )
Dziś paranoja przebiła Boya,
Wylazła z chat na ulice.
Tym co bywali w stoczniowej hali,
Naród poświęca tablice.
Dziś mówi rzecznik kogo uwiecznić,
A kogo czcić nie pozwoli.
Teraz jest w modzie tak uczyć młodzież,
By miała nowych idoli.
Dziś inne czasy. Z radia i prasy,
Człowiek o wszystkim się dowie
Dotąd żył w błędzie, dziś wiedzieć będzie
Jacy są bohaterowie.
Jak wódz Narodu zszedł do ogrodu,
Świecąc jak Słońce, jak tęcza.
Którędy stąpał, gdzie się wykąpał,
Gdzie stał, gdzie usiadł, gdzie klęczał.
Tutaj stał w kącie, tam umył prącie,
Tu z kotem spał do południa.
Na tej wersalce leżał po walce,
Bohater sierpnia i grudnia.
Liczne zasługi! A spis jest długi,
Tylko niektóre wymieniam,
Lecz wam obwieszczę, że mamy jeszcze
Tyle do upamiętnienia.
Tu sekret zdradzę: Kto chce mieć władzę,
Burmistrz, wójt, sołtys czy wice,
Musi dziś zgodnie, czcząc wodza godnie,
Odsłonić jakąś tablicę.
Autor zaprezentuje ten wiersz (i kilka innych) podczas koncertu Porozumienie sierpniowe
poetów w rocznicę Porozumień Sierpniowych, w piątek 31 sierpnia o godz. 19 w Służewskim
Domu Kultury (Służew nad Dolinką, ul. Bacha 15). Ponadto w programie udział wezmą: Marek
Majewski (scenariusz, reżyseria i prowadzenie), Beata Kawczyńska, Klaudia Jachira, Krzysztof
Daukszewicz, Jacek Fedorowicz,Kuba Sienkiewicz, Leszek Wójtowicz i zespół Trzeci Oddech
Kaczuchy.

Tadeusz Porębski
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W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Historia na ekranie
asze losy są pełne wydarzeń, które mogą zainspirować twórców. Dotyczy to zarówno losów kraju, jak i jednostek. Indywidualne przeżycia składają się w jedną, opowieść, jaką jest historia. Ma ona wiele wątków. Dotyczą one wszystkich jej uczestników – żyjących i nieżyjących. Splecione ze sobą
tworzą „wielką chmurę” – używając określenia z współczesnej terminologii komputerowej. Tak jak informatyczna chmura jest ona przechowalnią naszej zbiorowej pamięci. Pamięć
ta jest przechowywana na różne sposoby, a jej ważnym, a może nawet najważniejszym elementem
są żyjący świadkowie. Zwłaszcza w odniesieniu do historii najnowszej.
Zachowanie informacji o najważniejszych faktach z przeszłości jest obowiązkiem następujących
po sobie pokoleń. Wszystko bowiem, co dzieje się w danej chwili, staje się przeszłością, bo aby cokolwiek mogło się wydarzyć, musi upłynąć czas. Niezależnie od tego, jak dużo go upłynęło, naszą
powinnością jest zachowanie wiedzy o tym, co się wydarzyło, w sposób obiektywny. W zachowaniu pamięci możemy uczestniczyć wszyscy. Każdy z nas może swą wiedzą wzbogacić przekaz i uzupełnić go o tylko sobie znaną wiedzę. Aby jednak wiedza ta stała się wiedzą wspólną dla obywateli musi być upowszechniona. Nie wystarczy tu jedynie praca historyków. Nie wystarczą tablice pamiątkowe informujące jedynie o samych faktach. Chodzi o taki przekaz, który wywoła emocje, dzięki czemu może zapaść głębiej w pamięci. Najlepiej gdy wiedza historyczna przekazywana jest przy
pomocy środków pozwalających na jej dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Wielką rolę mają tu do odegrania wszelkiej maści twórcy, bo to oni mają możliwości trafienia do szerokich kręgów
ze swoim przekazem.
Na tym polu dzieje się wiele w ostatnim czasie. Przykładem są wystawy sztuki nawiązujące do
niedawnej historii: przedsięwzięcia muzyczne, filmy, spektakle teatralne, poezja i inne formy literackie. Jest też wiele rozmaitych imprez sportowych poświęconych wydarzeniom historycznym, m.
in. biegi, rajdy, etc. Jedną z takich, cieszących się coraz większą popularnością imprez jest organizowany już po raz piąty Bieg Zdobycia PASTY-y. Budynek, w którym mieściła się Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna, potocznie zwany PAST-ą to
„Zachowanie informacji
pierwszy warszawski wysokościowiec
w latach 1906–1908 przy ul.
o najważniejszych faktach wzniesiony
Zielnej 39. Ze względu na rozciągający się
z przeszłości jest obowiąz- z niego widok miał on dla walczących powstańców znaczenie strategiczne. Aby go
kiem następujących po
zdobyć, toczyli zacięte walki z Niemcami.
sobie pokoleń”
Trwały one od 2 do 20 sierpnia 1944. Budynek, zaprojektowany przez Bronisława Brochwicza-Rogoyskiego, stoi do dziś. W czasie wojny uległ poważnym zniszczeniom. Odbudowano
go z pewnymi zmianami na przełomie lat 50. i 60. Co roku, po jego schodach (na wysokość 9 pięter) wbiegają zawodnicy. Bieg ma upamiętniać bohaterskie dokonania powstańców sprzed 74 lat.
Innym wydarzeniem upamiętniającym ten trudny dla stolicy czas jest Bieg Powstania Warszawskiego odbywający się na dystansie 5000 i 10000 metrów. Uczestniczą w nim także zawodnicy na
wózkach. Cieszące się rosnącym zainteresowaniem warszawiaków biegi to nie tylko imprezy sportowe, ale też doskonała lekcja i przypomnienie historii. O historii można opowiadać i pokazywać
ją na różne sposoby, jednak powinien to być, jak powiedziałem wcześniej, przekaz atrakcyjny i ciekawy dla słuchacza czy widza.
Miejmy nadzieję, że za atrakcyjny i ciekawy zostanie uznany przez widzów film „Dywizjon 303”.
Jest to historia prawdziwa, oparta na faktach. Nawiązuje do wciąż mało znanego, a nader ważnego wątku, jakim było uczestnictwo polskich lotników w bitwach o Anglię w czasie II Wojny Światowej. To przykład niebywałego męstwa polskich asów przestworzy. Scenariusz filmu inspirowany
jest bestsellerem Arkadego Fiedlera o takim samym tytule. Na początku lekceważeni i wykpiwani
przez Brytyjczyków polscy lotnicy szybko zyskali uznanie. Ich dokonania wpłynęły na zmianę taktyki angielskich sił powietrznych.
Osiągnięcia Polaków przesądziły w niemałym stopniu o wyniku bitwy i całej wojny. Znamienne
były słowa wypowiedziane przez ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla,
który nawiązując do wkładu i roli polskich pilotów powiedział: „Nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak dużo tak nielicznym”.
Niestety, Polaków nie było na organizowanej kilka lat później wielkiej paradzie zwycięzców,
która przeszła ulicami Londynu. Gorzkie to i smutne, jednak o tym też należy pamiętać.

Ursynów ze skarbówką u siebie?

N

Najpierw petycja mieszkańców, interpelacje radnych, a teraz list wiceburmistrza do szefa Izby Administracji Skarbowej w
Warszawie – w ten sposób
Ursynów zabiega o przeniesienie na swój teren lokalizacji urzędu skarbowego obsługującego podatników z tej dzielnicy.
„Chciałbym zwrócić pańską
uwagę na problem lokalizacji
Urzędu Skarbowego WarszawaUrsynów. Mieści się on przy ul.
Wynalazek 3, a więc na Mokotowie. Oznacza to, że mieszkańcy
Ursynowa, z których większość
zapewne rozlicza się w ursynowskim urzędzie skarbowym oraz
ok. 20 tys. ursynowskich przedsiębiorców, aby załatwić sprawę
z urzędnikami, musi jeździć do
innej dzielnicy. Kosztuje to ich
wiele czasu” – czytamy w liście
wiceburmistrza Ursynowa Łukasza Ciołko ze stowarzyszenia
PROJEKT URSYNÓW do dyrektora warszawskiej Izby Administracji Skarbowej.
Włodarz zwraca uwagę, że
obecnie urząd jest zlokalizowany daleko od obywateli poszukujących w nim pomocy przy
rozliczeniach podatkowych, co
z kolei jest sprzeczne z zasadą
przyjaznej administracji skarbo-

wej. Nie wszystko można bowiem wyjaśnić i załatwić przez
internet.
„Ponadto przy budynku na ul.
Wynalazek 3, gdzie mieści się
urząd, brakuje parkingu, na którym podatnicy mogliby zostawiać swoje samochody w czasie
załatwiania spraw urzędowych.
Na ul. Wynalazek 3 obowiązuje
zakaz parkowania, zaś podatnicy, którzy pozostawiają tam pojazdy narażają się na ryzyko odholowania ich samochodów, co
zresztą regularnie się dzieje” –
pisze Łukasz Ciołko.
Korespondencję datowaną na
20 sierpnia br. wiceburmistrz
kończy apelem o rozważenie
przeniesienia lokalizacji Urzędu
Skarbowego Warszawa-Ursynów na obszar dzielnicy, do obsługi której został powołany.
Podkreśla przy tym, że taka decyzja wymagałaby jedynie fizycznej zmiany lokalizacji urzędu, a nie modyfikacji jego właściwości miejscowej.
List to kolejna odsłona zabiegów Ursynowa o zmianę paradoksalnej sytuacji, gdy urząd
skarbowy powołany do prowadzenia rozliczeń podatkowych
150 tys. mieszkańców dzielnicy
mieści się na Mokotowie, a więc
terenie, którego nie obsługuje.
Wiosną br. przygotowaną przez

stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW petycję w opisywanej
sprawie poparło blisko tysiąc
mieszkańców.
Jeszcze wcześniej Kamil
Orzeł, radny Ursynowa z ramienia tego lokalnego stowarzyszenia, skierował stosowną interpelację do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, która decyduje o rozlokowaniu podległych
jej jednostek. W odpowiedzi dowiedział się, że izba nie posiada
odpowiednich zasobów nieruchomości, aby dokonać przeniesienia. W ocenie stowarzyszenia
PROJEKT URSYNOW rozwiązaniem patowej sytuacji mogłoby
być utworzenie na Ursynowie filii urzędu skarbowego, co nie
wymagałoby dużej powierzchni lokalowej, a ułatwiłoby załatwianie spraw podatnikom.
P i o t r P i e ń ko s z

Zdaniem radnego

Nawijanie makaronu na uszy

Zbigniew Nowosadzki - Syros
Interesującą wystawę możemy obejrzeć
w warszawskim Muzeum Ziemi Polskiej
Akademii Nauk mieszczącym się przy Al.
Na Skarpie 27. Autor prezentuje obrazy
inspirowane grecką wyspą Syros w archipelagu Cykladów na Morzu Egejskim.
Wyspa położona jest na południowy
wschód od Grecji kontynentalnej.
Prace powstały w latach 2017-2018. Stanowią
one cykl obrazów namalowanych po podróży i
pobycie na Syros i Mykonos.
Artysta przełożył nastrój i atmosferę zapamiętanych miejsc na język malarstwa. Oglądających
zapewne uderzą syntetyczne jaskrawe formy stanowiące syntezę wspomnianych miejsc. Charakterystyczne jest tu (graniczące wręcz z ascezą)
potraktowanie tematu. Uproszczone formy są wynikiem analizy i wnikliwych przemyśleń autora.

Czyni to z niego artystę łatwo rozpoznawalnego,
a przy tym wyjątkowego.
Zbigniew Nowosadzki to malarz z dużym
dorobkiem. Na swoim koncie ma 40 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych w
tym w nowojorskim Museo Metropolitano. Jego prace były też pokazywane na Łotwie, we
Francji, w Argentynie. Obrazy Zbigniewa Nowosadzkiego znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych m. in. w Austrii, Anglii,
Czechach, Argentynie, Belgii, Chinach, na Cyprze, we Francji, w Holandii, Niemczech, Szwecji i USA.
Wystawę można oglądać do 16 września. Od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 oraz
w niedziele w godz. 10.00-16.00.
Mirosław Miroński

Jakiś czas temu przeczytałem w „Passie”
artykuł, który daje do zrozumienia, że
partyjni radni to zło, bo nic nie umieją,
niczym się nie interesują i dzielnice mają
w nosie. Udowadniający jak rozumiem,
że tylko niepartyjnym zależy na dobru
dzielnicy. Zapomniano o drobnym fakcie, że wiceburmistrzami są osoby, które
aż przebierały nogami, żeby ich ugrupowanie weszło w koalicję z PO. I nagle to
przestaje się liczyć?
Daję przykład dość komiczny, ale i trochę smutny, bo dzielnicą współwładają panowie, którzy
wypierają się własnych decyzji. Im bliżej wyborów, tym częściej będziemy słyszeć, że partie, w
domyśle rządząca Ursynowem Platforma, są złe,
a niewinne ruchy miejskie i stowarzyszenia są
wspaniałe, apolityczne i jako jedyne zasługują
na wybór.
To, co się dzieje na Ursynowie, to jest taka lokalna kopia tego, co słyszymy na poziomie walki o
prezydenturę Warszawy. Jan Śpiewak najpierw
udawał, że nie dla polityki atakuje Hannę Gronkiewicz-Waltz, nie dla polityki odchodzi z „Miasto
jest nasze”, a teraz udaje, że z polityką nic wspólnego nie mają jego rozmowy z takimi politykami
jak Kukiz. Ursynowski problem jest identyczny –
pozornie niezależne, a tak naprawdę kryptopolityczne ugrupowania, gdy jest szansa na władzę,
wchodzą w politykę jak w masło, a gdy muszą w
wyborach omamić mieszkańców, wtedy udają
wrogów polityki.
Nie chcę już po raz dziesiąty przypominać skandalu, gdy Nasz Ursynów próbował mnie w obrzydliwy sposób przekupić, żebym odszedł od Platformy, w wyniku czego owo ugrupowanie rozpadło się, a część działaczy musiało się ratować
ucieczką do nowo powstałego Otwartego Ursynowa. Nie chcę przypominać, jak lider Otwartego
Ursynowa niemalże nosił teczkę za politykiem
Piotrem Guziałem, który po porażce dostał pracę od PiS.

To wszystko są przecież konszachty i ambicje
całkowicie polityczne. A jak wyglądają dokonania
tych ugrupowań? Pomysł na zagospodarowywanie przedeptów, wybiegi dla psów, tablice informacyjne... Drodzy Państwo, Ursynów to gigantyczne
miasto w mieście. To nie jest dzielnica powiatowego miasteczka. Tu trzeba myśleć perspektywicznie,
a nie detalicznie. Oczywiście, dobra dzielnica musi budować chodniki, dbać o właścicieli psów,
oznaczenia uliczne, ale o wiele trudniejszym zadaniem jest zbudowanie planu dla Ursynowa, który jest już nie małą, ale dużą ojczyzną setek tysięcy ludzi, którzy tu chcą mieszkać, pracować, wypoczywać. I to się dzieje.
Nie udawajmy, że dobrze przygotowana do tego partia jest gorsza niż kilku amatorów, którzy
szukają przedeptów w trawie. Bo to nieprawda. Bo
polegniemy jako społeczność dzielnicy. Nie udawajmy także, że o władzę walczą źli politycy i
szlachetni oraz niezależni nie-politycy, bo Polacy,
warszawiacy, usynowianie mają już dość nieustannego nawijania im makaronu na uszy.
Piotr Karczewski
Radny Dzielnicy Ursynów

14

BIURO KREDYTOWE
Pożyczki na oświadczenie,
577 668 566
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
KUPIĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań,
601 235 118; 22 253 38 79
KUPIĘ rower trójkołowy
rehabilitacyjny, koła 20”,
zagraniczny, 504 662 964
KUPIĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79
ODDAM regał z jasnej płyty
wys. 246 cm szer.140 cm oraz
narożnik jasny beż 260 cm x 180
cm z rozkładanym spaniem.
Kontakt: 515 231 969
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

ANGIELSKI, różne poziomy,
609 373 575
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, poprawki,
matury, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361
DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, leśne, Prażmów,
602 770 361
SPRZEDAM lokal
gastronomiczny na Ursynowie
(300 m2 + piwnica) z pełnym
wyposażeniem, 601 21 79 31
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

! Kabaty, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł,
601 720 840
! Kabaty, 57 m2, 3 pok., cegła,
520 tys. zł. 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
! Mokotów, 3 pok. 48 m2,
350 tys. zł, 601 720 840
! Mokotów, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2
okolice Madalińskiego, 2 pokoje,
winda, kamienica z lat 30-tych, do
wejścia, c. 725 tys.zł, 601 720 840
! Otwock, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł.
601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 48 m2, 2 pokoje po
remoncie, I piętro, okolice
onkologii, c. 420 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, 90 m2, 3 pok.
950 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój, 1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c.
1 milion 490 tys. zł., 601 720 840
! Mokotów, ok.Puławskiej, dom
wolno stojący 280 m2. Cena 1 mln
950 tys. zł, do neg., 601 720 840
! Mokotów, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
290 tys. zł, 601 720 840,,
! Powsin, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1 mln 250 tys. zł,
do neg., 601 720 840,,
! Stegny, 55 m2, 3 pokoje,
400 tys. zł, 601 720 840
! Ursynów, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka budowlana
Józefosław, 2300 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840

Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
Lokale handlowe:
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek
gruntu w południowej części
Warszawy(Konstancin, Piaseczno
i okolice, Sadyba, Wilanów,
Mokotów, Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
także sprawni renciści i emeryci,
509 129 984
OPERATOR koparko-ładowarki
JBC, 602 771 320
POMOC dla osoby starszej 3-4
razy w tygodniu na 3 godz., Pyry,
tel. 604 955 750
POMOC do kuchni, 2-3 razy w
tygodniu, wieczorem, 506 040 519
SPOŁECZNE Liceum
Ogólnokształcące nr 4 im.
Batalionu AK “Parasol”,
ul. Hawajska 14 A zatrudni od
września 2018r. sprzątaczkę na
1/2 etatu. Praca w godzinach
popołudniowych.
Tel. 22 641 26 34
SZKOŁA PODSTAWOWA nr
318, ul. Teligi 3 poszukuje
pracowników na stanowisko
sprzątaczki oraz woźnego. Umowy
o pracę, ośmiogodzinny wymiar
pracy, wynagrodzenie 2100 zł
brutto plus dodatki.
Zainteresowane osoby proszę o
kontakt 22 641 52 38 lub
sp318@edu.um.warszawa.pl
ZATRUDNIĘ pana do sprzątania
oś. na Ursynowie i panią - oś. na
Ochocie, 504 226 160

SPRZEDAM firmę - Dom Opieki
dobrze prosperujący, budynek
780 m2 pow. użytkowej, działka
2500 m2, Serock, 501 092 950
SKUP AUT
I MOTOCYKLI
KAŻDY STAN,
791 373 004

ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

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

SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje,
spawanie, aluminium,
601 36 22 82
TELEWIZORY, 501 829 771
TRANSPORT bagażowy,
518 008 058

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588

AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,
okna, rolety,
meble na zamówienie,
602 27 17 18
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
CYKLINOWANIE, 787 726 963
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTROINSTALACJE, usługi
elektryczne, 500 466 774

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

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

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Niedziela, 9 września, 18.00 i
20.00: Inauguracja Roku Kulturalnego 2018/2019 na Ursynowie. Teatr Za Daleki w Domu
Sztuki zaprasza na sztukę Mikołaja Gogola „Rewizor” w inscenizacji Teatru Impresaryjnego im.
Włodzimierza Gniazdowskiego
we Włocławku. Bezpłatne karty wstępu na oba spektakle – w
Domu Sztuki w środę, 5 września od godz. 18.00.*
W czwartek, 30 sierpnia i piątek, 31 sierpnia Modelarnia Lotnicza SMB „Jary” (Ursynów, ul.
K. Kardasia „Orkana” 1, tel. 22
643 12 82) zaprasza dzieci i młodzież w godz. 15.00-21.00 na
bezpłatne warsztaty modelarskie. Od poniedziałku, 3 września Modelarnia zaprasza dzieci,
młodzież i dorosłych w dni robocze, w tych samych godz., na odpłatne warsztaty z modelarstwa
i majsterkowania.

Od poniedziałku, 3 września –
w poniedziałki, środy i piątki w
godz. 15.30-19.30 i we wtorki w
godz. 14.00-18.00 – zaprasza
Klub Seniora SMB „Jary” (Ursynów, ul. Pięciolinii 10, tel. 22
643 02 10).
*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
04.09 – wtorek – spotkanie z
p. Emilem Kalinowskim pt. „O
alkoholowych dziejach polskiej
szlachty”
06.09 – czwartek – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka Burgundii i Niderlandów
w XV wieku pt. „Sztuka Burgundii i Niderlandów w XV wieku:
kontekst społeczno-polityczny”
11.09 – wtorek – spotkanie z
p. Krzysztofem Mrowcewiczem
w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie obrazów

pt. „Płonący świat El Greca: Pogrzeb hrabiego Orgaza”
13.09 – czwartek – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu Historia Ameryki Północnej
pt. „Ameryka prekolumbijska”
18.09 – wtorek – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kultury XX wieku pt. „Andrzej i Zbigniew Pronaszkowie: malarze,
dekoratorzy, reformatorzy inscenizacji teatralnych”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!
Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na Uboczu 3
tel. 22 648 65 81
Zapraszamy dorosłych w tym
seniorów na bezpłatne warsztaty artystyczne, plastyczne, teatralne i wokalne.
Zapisy od 5 września od godz.
9.00 Ilośc miejsc ograniczona.
Warsztaty finansowane ze
środków Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Kronika Stróżów Prawa

Spowodował kolizję i uciekł
z miejsca zdarzenia
Podczas nocnej służby Policjanci zatrzymali 55 latka podejrzewanego o spowodowanie kolizji i
ucieczkę z miejsca zdarzenia. W trakcie wykonywanych czynności okazało
się, że 55 latek miał prawie 2 promile alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Teraz o jego
losie zadecyduje sąd.

Mundurowi podczas pełnienia nocnej służby otrzymali
informację, że na terenie
dzielnicy doszło do kolizji drogowej. Sprawca uderzył w inny pojazd i oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze niezwłocznie pojechali
pod wskazany adres i w rozmowie ze świadkami ustalali
przebieg sytuacji. Znaleźli
również zderzak należący do
samochodu uciekiniera. W
trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że kierującym
może być 55 letni mieszkaniec Mokotowa. Niezwłocznie
udali się na teren osiedla, na
którym miał zamieszkiwać
domniemany sprawca. W pobliżu jednego z bloków zauważyli zaparkowaną Toyotę
z uszkodzonym zderzakiem
przednim.
Gdy Policjanci zapukali do
drzwi Andrzeja M. wiedzieli
już dlaczego uciekł z miejsca
kolizji drogowej. Od mężczy-

zny wyczuwalna była silna
woń alkoholu, miał bełkotliwą mowę i trudności z utrzymaniem równowagi. 55 latek
został zatrzymany i przewieziony na komendę. Badanie
alkomatem wykazało, że zatrzymany miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym
powietrzu. To nie był jednak
jedyny powód jego ucieczki.
Jak się okazało po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wobec mężczyzny zastosowany był również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Noc spędził w policyjnej celi.
Andrzej M. po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości pomimo zakazu prowadzenia pojazdów oraz spowodowanie kolizji i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.
POL

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
fax

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje
Hanna Komorowska-G
Gawłowoicz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

22 443 71 00
22 443 72 91

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

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

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

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

701 75 00

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

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