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Walka o platformę prawa i sprawiedliwości

Z

aciekła walka dwóch głównych kandydatów na prezydenta Warszawy już od
wielu tygodni przyćmiewa wszelkie inne wydarzenia w mieście.
Eskalacja udogodnień, jakie proponują mieszkańcom stolicy rodowity warszawiak Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) i
transplantowany tutaj z Opola Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica),
przyprawia o zawrót głowy. Udogodnienia te mają w szczególności
dotyczyć transportu. Gdy wysłuchuję propozycji w tym zakresie,
od razu przypomina mi się zdarzenie jednego ze znajomych, który będąc mocno „pod wpływem”,
na pytanie taksówkarza, dokąd
ma go zawieźć, odpowiedział bardzo konkretnie: najlepiej do dużego pokoju...
zekam zatem, by proponowane przez obu kandydatów nowe linie tramwajowe oraz mnożone błyskawicznie
linie metra objęły któregoś dnia
również mój duży pokój, a będę na
pewno usatysfakcjonowany. Swoją drogą zaś, ów pojedynek na
propozycje transportowe uświadamia nam poniewczasie, jak
chaotycznie budowano Warszawę w ostatnim ćwierćwieczu, gdy
puszczana na dziko deweloperka
wyprzedzała o całe lata świetlne
infrastrukturę. Istniejące już miejscowe plany zagospodarowania
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przestrzennego zlikwidowano za
jednym zamachem, iżby nowych
planów w większości nie opracować do dziś. Jeśli ktoś powie, że w
tym szaleństwie była jednak metoda, to trudno byłoby z nim się
nie zgodzić. Zresztą, kwestia
transportu publicznego w Warszawie wzbudzała kontrowersje
jeszcze za komuny. Ówcześni mędrcy jęli bowiem likwidować komunikację szynową (np. tramwaj
do Wilanowa, kolejkę do Grójca)
i nawet linie trolejbusowe przestały im się podobać, choć trolejbus – bodaj numer 53 – jadący
Traktem Królewskim był o wiele
bardziej ekologiczny niż smrodzące obecnie autobusy i zapewne
cichszy od proponowanych teraz
na tym szlaku tramwajów. No
cóż, skala indywidualnego wyposażenia warszawiaków w automobile stała się już wprost niewyobrażalna. O ile 45 lat temu dopiero zaczęliśmy się nieśmiało motoryzować za pomocą fiacika
126p zwanego maluchem, o tyle
dziś trzeba gwałtownie powstrzymywać falangę aut oblegającą
miasto każdego dnia i usiłującą
wcisnąć się we wszystkie możliwe
zakamarki.
nie akurat spodobało się,
że w tych dniach Rafał
Trzaskowski bardzo
szybko skorzystał ze zgłoszonej
podczas spotkania w Domu Sztuki podpowiedzi jednej z mieszkanek Ursynowa, uważającej, że darmowy bilet na komunikację miejską jest jeszcze bardziej potrzebny uczniom szkół średnich niż żakom z podstawówek. No i taka
propozycja od razu się w programie Trzaskowkiego znalazła na
zasadzie „Vox populi, vox Dei”, bo
już dawno ludzkość doszła do
wniosku, że głos ludu jest głosem
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Boga, poniekąd zaprzeczając
twierdzeniu, iż głos boży dociera
do nas li tylko za pośrednictwem
któregokolwiek z separujących się
od siebie Kościołów.
już a propos Kościoła rzymskokatolickiego, mojego Kościoła, to mi wypada zapytać, jak szacunek dla jego duchownych i świeckich emisariuszy ma
zachować młodzież na światłym
skądinąd Ursynowie, skoro tuż
przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego były nuncjusz apostolski w USA arybiskup Carlo Maria
Vigano przerwał wreszcie zmowę
milczenia hierarchów watykańskich ujawniając, jak tuszowano
latami szerzące się wśród nich zjawisko pedofilii i w jakim ogrom-
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nym stopniu dominowało w tym
gronie lobby demoralizujących
księże zastępy homoseksualistów.
Ktoś może argumentować wprawdzie, że z tego powodu trzeba było
wymieść niemal do cna zdobną po
części w biskupie szaty zarazę tylko w Irlandii, Meksyku, Chile, Stanach Zjednoczonych, lecz przecież
i w Polsce na zjawisko to wskazywali sami duchowni, a przede
wszystkim lubiący walić prawdę
prosto z mostu ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
iedyś mawiało się, że nie
święci garnki lepią. Teraz
można dodać, że nie sami
święci uczą zasad religii i w niejednym wypadku to diabeł się w ornat przebrał i na mszę dzwoni.
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Chociaż przestępcy wykorzystujący seksualnie nieletnich trafiają się niewątpliwie nie tylko wśród
księży, lecz również w szerokim
gronie osób świeckich, to przecież
ani związek zawodowy Solidarność, ani OPZZ, ani Związek Artystów Scen Polskich, a tym bardziej Związek Nauczycielstwa Polskiego – nie musiały jak dotychczas powoływać pełnomocników
do zwalczania w swoich szeregach
pedofilii, tymczasem episkopat
wyznaczył „koordynatora do
spraw ochrony dzieci i młodzieży”. Przed kim? Oczywiście, przed
dopuszczającymi się nadużyć seksualnych księżmi, z których nie
każdy jest w stanie naprawdę zachować celibat.

ałe szczęście, że przynajmniej w dzielnicy Ursynów nie
słyszy się o księżych ekscesach i ja na przykład, będąc związany z tym terenem od 1977 roku,
nigdy nie zetknąłem się z jakimkolwiek przypadkiem seksualnego
nadużycia ze strony tutejszego duchownego i mam o miejscowych
kapłanach jak najlepsze zdanie, a
już metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza wyjątkowo cenię jako człowieka nadzwyczaj światłego i prawego. Niemniej,
w skali globalnej jest to sytuacja cokolwiek niezręczna, gdy lubiący
wiecznie pouczać innych duszpasterze sami muszą dziś stawić się
do karnego raportu. Tym bardziej,
jeśli każe się wiernym bezdyskusyjnie wierzyć w Kościół Powszechny i
nieskalaność biskupów, wśród których już niejeden okazał się niezłym gagatkiem, a mówiąc wprost
– zwyczajnym łajdakiem. Dlatego
wielu tym, którzy mają leczyć nasze dusze, wypada rzec wobec ujawnienia skandalicznych praktyk duchowieństwa: medice, cura te ipsum – lekarzu lecz się sam.
ak widać bowiem, w XXI wieku
trzeba walczyć nie tylko z zanieczyszczeniem środowiska
naturalnego, z jego zaśmiecaniem i
zatruwaniem, lecz również starać się
o usunięcie brudu moralnego. I wspomnianemu już Patrykowi Jakiemu,
skądinąd wiceministrowi sprawiedliwości, dążącemu jak najsłuszniej
do choćby częściowego naprawienia
krzywd wynikłych w Warszawie z
lewej reprywatyzacji, przypomnę,
że niejedną krzywdę wyrządziła też
społeczeństwu odzyskująca dobra –
niestety, nie tylko kościelne – przesławna Komisja Majątkowa...
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
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O rozpoczęciu roku szkolnego i akcji #PrzytulMiś mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa

Wyremontowane szkoły przywitały ursynowską młodzież
Szeroki front robót w ursynowskiej oświacie. Prac jest tak dużo, że nie sposób zaprezentować całości w jednym numerze. Dlatego w poprzednim wydaniu „Passy”
opublikowaliśmy zdjęcia ilustrujące części zrealizowanych inwestycji, dziś prezentujemy kolejne.
– Nowy rok szkolny wielu uczniów przywitało w wyremontowanych placówkach oświatowych.I
stwierdzenie, że wiele dzieci nie poznało swoich szkół, nie jest wcale przesadzone –mówi burmistrz
Robert Kempa. – Wykonaliśmy w wakacje wspólnie z nauczycielami bardzo ciężką pracę. Jednak efekty w postaci nowych sal, korytarzy czy elewacji były warte włożonego wysiłku i zaangażowania. Jak
wielokrotnie podkreślałem, to nie koniec inwestycji. W wielu miejscach na Ursynowie dzięki dodatkowym środkom dalej poprawiamy warunki, w jakich uczniowie uczą się i odpoczywają.
Od trzech lat wręczamy uczniom klas pierwszych maskotę – misia Ursynka. To prezent, jaki z radością wręczyłem pierwszakom, którzy 3 września rozpoczęli swoją przygodę z edukacją w odnowionych ursynowskich szkołach podstawowych. Wierzę że maskotka będzie dla nich towarzyszem i
stałym uczestnikiem zabaw.
W tym roku wsparcie misia zyska nowy wymiar. Początek roku szkolnego zbiegł się ze startem akcji #PrzytulMiś, którą rozpoczęliśmy we współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie. Polega ona na zbiórce maskotek - misiów, które będą ofiarowane każdemu pokrzywdzonemu w wypadku dziecku, podczas pomocy udzielanej przez
zespoły ratownictwa medycznego. Chciałbym, aby prowadzona przez nas od trzech lat akcja ofiarowywania misiów zachęciła ursynowskie dzieci i ich rodziców do włączenia się do zbiórki misiów dla
dzieci, które były świadkiem nieszczęścia.
Pod koniec sierpnia skierowałem do ursynowskich szkół podstawowych prośbę o włączenie się do
akcji poprzez jej promocję wśród uczniów i ich rodziców, wystawienie w widocznym miejscu w szkole pojemnika (ozdobnego kartonu, kosza) oraz naklejenie plakatu dotyczącego zbiórki. Po 28 września
zostanie zorganizowane uroczyste przekazanie zebranych maskotek do karetek Zespołów Ratownictwa Medycznego z udziałem przedstawicieli szkół, które włączą się do akcji. Zorganizowana przez Urząd
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 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 – mówi Robert Kempa.

Miś Ursynek trafia w ręce pierwszoklasistów

Nowe schody w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi

Odnowiony korytarz przywitał uczniów w Szkole Podstawowej nr 310 Wyremontowana sala w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej

Odnowiona sala w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego

Toalety w Szkole Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki

Warszawska oświata 2018 w liczbach
W poniedziałek, 3 września, rozpoczął się nowy
rok szkolny dla ponad 210
tysięcy uczniów z publicznych i niepublicznych placówek w Warszawie.
– Ten rok szkolny nie będzie
łatwy, co związane jest z wprowadzonymi odgórnie zmianami
w systemie oświaty. Jako samorząd ograniczamy ich negatywne
skutki, jednocześnie rozszerzając miejską ofertę edukacyjną.
Inwestujemy dodatkowe środki
w warszawską oświatę. Wprowadziliśmy w zeszłym roku bezpłatną komunikację miejską dla
uczniów z warszawskich szkół
podstawowych. Jako pierwszy
samorząd znieśliśmy opłaty za
pobyt dzieci w przedszkolu. Dzięki temu w budżetach domowych
zostaje rocznie nawet do 1000 zł
– mówi Hanna GronkiewiczWaltz, prezydent Warszawy.
W Warszawie subwencja pokrywa mniej niż połowę wydat-

ków edukacyjnych. Do każdej złotówki z MEN, dokładamy drugą.
Budżet przeznaczony na stołeczną oświatę, łącznie z inwestycjami, wynosi 4,29 mld zł, w tym:
- 2,50 mld zł to środki finansowe Warszawy;
- 1,79 mld zł to subwencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Pomimo tej trudnej dla budżetu miasta proporcji od 2007 r.
zbudowaliśmy 34 przedszkola i
15 szkół, wiele zmodernizowaliśmy. W tym i przyszłym roku zakończy się budowa 12 przedszkoli i czterech szkół.
W Warszawie, w tym roku tylko na remonty przeznaczono aż
122 mln zł. To więcej niż w poprzednich latach (2017 – 116, 5
mln zł, 2016 - 98,5 mln zł). Prace
trwały w 433 placówkach, w tym
w ponad 260 szkołach i blisko
140 przedszkolach. Ich zakres był
szeroki; od malowania ścian, wymiany podłóg, przez kompleksowe remonty sal gimnastycznych,

placów zabaw i stołówek, po wymianę okien, ocieplanie elewacji, dostosowanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

łach średnich. Od września
wzrosną one odpowiednio o
260 zł i 210 zł czyli do 380 zł. O
50 zł wzrosną również dodatki

Od września wychowawcy
warszawskich szkół i przedszkoli będą mieli wyższy dodatek.
Teraz dodatki za wychowawstwo wynoszą w Warszawie
średnio 120 zł w szkołach podstawowych oraz 170 zł w szko-

dla wychowawców w przedszkolach. Zmiana dotyczy blisko 11 tys. wychowawców, czyli 40 procent nauczycieli. Bardzo dużym wyzwaniem dla kadry kierowniczej szkół ponadpodstawowych będzie koniecz-

ność przyjęcia podwójnego
rocznika uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Wymaga to
odpowiedniego przygotowania
placówek i kadry nauczycielskiej. Od września 2018 r. pensja dyrektorów szkół zwiększy
się średnio o 1000 zł. Wyższy
dodatek otrzymają także dyrektorzy przedszkoli (o 500 zł więcej), wicedyrektorzy szkół i
przedszkoli oraz kadra zarządzająca innymi placówkami
oświatowymi. Łącznie na zwiększenie dodatków w 2018 r. miasto przeznaczy 15 mln zł, a w
2019 r. - 45 mln zł.
W stołecznych publicznych
szkołach i przedszkolach pracuje
ponad 28 tys. nauczycieli. Od
2006 r. ich pensje wzrosły średnio
o 59% (2006 – 3191 zł, 2018 –
5073 zł). Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio to 600 zł miesięcznie. Dodatki dla najlepszych
nauczycieli sięgają nawet 1200

zł. W innych miastach są one
znacznie niższe. Pamiętamy również o pracownikach administracji i obsługi. To ponad 12,5 tys.
osób. W trakcie ostatnich 12 lat
pensja tych pracowników wzrosła
o 77% (2006 – 1893 zł, 2018 - 3
362 zł). Ostatnie podwyżki pensji dla tej grupy zawodowej, średnio o 300 zł miesięcznie, miały
miejsce we wrześniu 2017 r.
Warszawska oświata w liczbach – samorządowe placówki
– 56,7 tys. przedszkolaków w
352 przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach
– 123,6 tys. uczniów w 249
szkołach podstawowych, 13,8
tys. gimnazjalistów w klasach
gimnazjalnych
– 35,5 tys. licealistów (103
LO), 18 tys. uczniów w 47 technikach i 1,9 tys. w 33 szkołach
branżowych I-go stopnia.
– 28 tys. nauczycieli i 12,5 tys.
pracowników obsługi
K a t a r z y n a P i e n ko w s k a
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Świat reklamy staje się cyfrowy
Cyfrowa reklama zewnętrzna (DOOH) podbija od kilku lat cały świat. Najbardziej popularne technologie
to LED, LCD, OLED, techniki laserowe itd. Globalni potentaci na rynku reklamy zewnętrznej – francuski
JCDecaux oraz amerykański Clear Channel Outdoor
rozwijają sieci tych nośników w zaskakująco szybkim
tempie. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych,
Australii i na Wyspach Brytyjskich. W dalszej kolejności na Dalekim Wschodzie, w Skandynawii i w Europie
Kontynentalnej. W 2005 roku nośniki te przynosiły zaledwie 3 procent przychodów. Dzisiaj już ponad 30
procent.
iedy mówimy o nowoczesnych technologiach i ich wykorzystaniu w przestrzeni publicznej na
potrzeby komunikacji społecznej, zawsze podkreślamy, że dzisiejsze rozwiązania w tym zakresie są niezwykle pożyteczne
i przyjazne otoczeniu. Ekrany i
nośniki cyfrowe emitują już w
kilkudziesięciu miastach na całym świecie: informacje kryzysowe i ostrzeżenia, informacje
drogowe i komunikacyjne, komunikaty porządkowe, pokazują spoty promujące różne akcje
kulturalne, sportowe i społeczne, wyświetlają także reklamy
produktów, usług i wydarzeń.
Trzeba wiedzieć, że współczesne ekrany diodowe posiadają wielostopniowy system regulowania jasności, w niektórych wypadkach reagujący dynamicznie. Ekrany z czujnikami
jasności otoczenia są w stanie
zmienić swoją jasność w obu
kierunkach w zależności od panujących w ich otoczeniu warunków pogodowych. Czujniki
natężenia światła pozwalają na
bezpieczne określanie ich jasności. Sensory reagują z niewielkim opóźnieniem wynoszącym
około jedną sekundę. Daje to
możliwość automatycznej,
szybkiej zmiany jasności ekranu, by nie stawał się uciążliwy
dla otoczenia.
ierwsza duża sieć zewnętrznych ekranów
cyfrowych powstała
wzdłuż głównych dróg amerykańskiego stanu Massachusetts.
W 2013 roku posłużyła emisji
komunikatów oraz wyprzedzających informacji o zbliżających
się nawałnicy i burzy śnieżnej.
Dzięki nim tysiące podróżujący
zdążyło schronić się w wyznaczonych miejscach i uratować
się przed śmiercią. System zadziałał potem jeszcze dwukrotnie: w tym samym roku, po zamachu terrorystycznym w czasie Maratonu Bostońskiego, kiedy zamknięto miasto i poinformowano ludzi, by nie wjeżdżali do centrum, oraz dwa lata
później, kiedy cyfrowe ekrany i
pokazywane na nich komunikaty przyczyniły się do schwytania groźnych przestępców, którzy uciekli z więzienia. Na co
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dzień ekrany służą głównie emisji reklam i informacji.
Szybko zainstalowano podobne ekrany w innych miastach
Stanów Zjednoczonych, między
innymi w Denver, Chicago, Los
Angeles i na Florydzie. W Europie spotkamy je między innymi
w Berlinie, Dreźnie, Mediolanie, Londynie, Oslo, Paryżu,
Wiedniu i wielu innych miejscowościach. Ich sieci rozwijają się
także w azjatyckich metropoliach i w Australii. Są na ulicach
miast Ameryki Południowej, w
której prekursorem takich pożytecznych zmian było brazylijskie S?o Paulo.
krany i nośniki przy
drogach oraz w samych miastach emitują
stałe obrazy z elementami animacji. Zastosowanie inteligentnych matryc sterujących natężeniem światła, dostosowujących
poziom luminacji do rzeczywistych warunków atmosferycznych, nie jest w Polsce szerzej
znane. Dotychczasowe doświadczenia z przestarzałymi
technologiami wpływają negatywnie na korzystanie z najnowszych osiągnięć w tym zakresie. A te są nam przyjazne i
ekologiczne. Są w czasie szybko
zmieniającego się świata coraz
bardziej potrzebne. Już w niedalekiej perspektywie będą po
prostu koniecznością.
Klienci i agencje reklamowe
w Polsce wykazują coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem cyfrowych nośników
OOH (DOOH). Stąd inwestycje
także w tym sektorze reklamy.
Pojawiły się możliwości dla interakcji z użytkownikiem, optymalizacji komunikatów w czasie rzeczywistym, integracji przekazu z social mediami i smartphone’ami oraz emisji treści dodawanych przez użytkowników.
roku 2015 zmniejszyła się ogólna liczba zewnętrznych
nośników DOOH w Polsce, które do tego czasu sytuowane były w sposób dość chaotyczny i
często nieprzemyślany z punktu
widzenia dotarcia do odbiorców.
Usunięte zostały wyeksploatowane ekrany oraz te o mało ważących, niestandardowych rozmiarach. Dokonana została rów-
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Cyfrowy ekran LCD w wiacie przystankowej w Gdyni (zdjęcie: AMS)

nież ich weryfikacja pod kątem
atrakcyjności lokalizacji. Rozpoczęły się działania zmierzające
do unowocześnienia sieci nośników przy wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych. W ciągu dwóch lat udało
się znacząco zmienić obraz nośników cyfrowych w Polsce.
Zewnętrzne ekrany cyfrowe
(LED) na koniec 2017 roku:
450 sztuk w tym 138 w dziesięciu największych miastach i
aglomeracjach
Wewnętrzne ekrany cyfrowe
(LED, LCD, OLED i inne) na koniec 2017 roku:
Ponad 70 tysięcy ekranów
użytkowanych w 60 sieciach w
ponad 9 tysiącach lokalizacji
sprzyjających warunkach reklama
DOOH może stanowić przyszłość reklamy zewnętrznej również w Polsce. Pytanie: czy będzie tylko uzupełniająca formą przekazu dla klasycznej reklamy zewnętrznej,
czy też będzie ją powoli, ale systematycznie wypierać z rynku?
Poza kwestiami merytorycznymi istotna będzie polityka samorządów wobec rozwoju tych
nowoczesnych form przekazu
reklamowego. Zwłaszcza w odniesieniu do zewnętrznych nośników LED oraz kreowanych w
innych technologiach cyfrowych.
Specjaliści z firmy MyLED
uważają, że „mimo ogólnego
spadku sprzedaży reklamy zewnętrznej - o ok. 1,7% w stosunku do roku poprzedniego - kwoty przeznaczone na DOOH odnotowują wzrost i to aż o 18% (4
mln PLN). Jest to duży sukces,
zważywszy że liczba ekranów
LED w stosunku do roku 2016
zmalała o 10%. Najlepszy okres
dla reklamy outdoorowej przypadł na ostatni kwartał roku wydatki osiągnęły kwotę większą o 5,7% niż rok wcześniej.
yLED podkreśla, że
według badań opublikowanych przez
Advertising Association / Warc
Expenditure Report, wydatki
przeznaczone na cyfrową reklamę zewnętrzną w 2020 roku będą stanowić ponad 50 procent
środków przeznaczonych na
OOH. Potencjał DOOH przejawia się w innowacyjnych technologiach, które w połączeniu z
kreatywnością tworzą ogromne
możliwości dla docierania do adresatów komunikacji skutecznie
i nieinwazyjnie.
Dlatego dziwi ogromna niechęć polskich miast i ich włodarzy do sytuowania takich nośników w przestrzeni miejskiej. Jeżeli polskie miasta mają być
SMART, winny przyzwolić na
ten skok cywilizacyjny. Wejście
na wyższy poziom przekazu re-
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Ekran LED Warszawa Domy Towarowe Centrum (zdjęcie: Jet Line)
klamowego w przestrzeni publicznej pozwoli na szybsze jej
porządkowanie.
Podobnego zdania są przedstawiciele znanych i liczących się
na polskim rynku firm reklamy
zewnętrznej:
arek Kuzaka, prezes
AMS S.A., największej polskiej firmy reklamy zewnętrznej, uważa, że
„stosowanie nowoczesnych technologii jest dzisiaj koniecznością. Przy czym technologia to
nie tylko cyfrowe ekrany. Dotychczasowe doświadczenia z
DOOH w Polsce pokazują, że zarówno władze miast, jak i reklamodawcy oczekują jakościowego skoku. Potrzebne jest więc
wykreowanie nowego, lepszego
standardu cyfrowej komunikacji w przestrzeni publicznej. Dla
rozwoju reklamy DOOH kluczowe będą budowa cyfrowych nośników nowej generacji oraz inteligentne łączenie reklamy analogowej z rozwiązaniami cyfrowymi. Dzięki digitalizacji, reklama zewnętrzna ma możliwość
bycia medium kontentowym,
dostosowującym się do kontekstu czasu, miejsca i okoliczności, będącym nie tylko nośnikiem
reklamy, ale także informacji.
Jednocześnie dzięki stosowaniu
nowoczesnych technologii outdoor może proponować rozwiązania proekologiczne, tak ważne
w funkcjonowaniu dzisiejszych
społeczeństw.”
Z kolei prezes stołecznej firmy Warexpo Marcin Ochmański nakreśla jasną perspektywę
rozwoju:
„Nie ma wyjścia, branża reklamy zewnętrznej musi inwestować w bardziej estetyczne, funk-
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Galeria Posnania (zdjęcie: IMS)

cjonalne a może wielofunkcyjne
nośniki. Takie są oczekiwania zarówno odbiorców reklamy, jak i
naszych klientów. Jednocześnie
władze Warszawy i innych miast
tworzą uchwały krajobrazowe,
starając się ograniczyć ilość reklamy w miejscach publicznych.
Zatem nośniki będą musiały być
bardziej efektywne.
becnie meble miejskie
w wersji analogowej
dają dużo możliwości
realizacji kampanii niestandardowych. Dzięki nowoczesnym
słupom ogłoszeniowym i wiatom przystankowym pojawi się
więcej technicznych możliwości
przekształcenia tych nośników
np. w automat do wydawania
czekolady, salon fryzjerski czy
klepsydrę odliczającą czas do
premiery nowego sezonu „Narcos” - projekty realizowane w innych miastach europejskich.
Jeszcze więcej ciekawych możliwości oferować będą nośniki cyfrowe (digital signage), których
stopniowo będzie pojawiać się
coraz więcej.
Mam nadzieję, że zarówno w
Warszawie, jak i w innych miastach przyjęcie uchwał krajobrazowych będzie impulsem do dalszego rozwoju branży. Nie zapominajmy przy tym, że skok technologiczny i modernizacja nośników pod względem estetycznym jest również inwestycją.
Czytelne zasady, ustalenie standardów, a także skuteczna walka
z nielegalną reklamą dają większą pewność także mniejszym
graczom na rynku, że ich inwestycja zwróci się w przyszłości.”
edług Clear Channel
Poland “reklama zewnętrzna jest dyna-

O

W

micznie rozwijającym się medium na świecie. Dzięki technologii przeżywa swój wielki rozwój
i znajduje nowe zastosowania.
Rośnie popyt klientów na tę formę reklamy. Clear Channel ma
obecnie ponad 10 tysięcy ekranów cyfrowych na 16 rynkach.
Ale to wszystko ma miejsce
dzięki dobrym regulacjom i partnerskiej współpracy z Miastami.
Na świecie to Miasta są zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań, opierając się
na strategii zrównoważonego
rozwoju. Zastosowanie nowych
technologii jest zgodne z różnymi programami, począwszy od
programów związanych z ochroną środowiska do programów
dotyczących bezpieczeństwa w
przestrzeni publicznej. Poza tym
inteligentne matryce pozwalają
na wykluczenie ewentualnej
uciążliwości tych nośników dla
otoczenia (inaczej niż w wypadku nośników cyfrowych stosowanych wcześniej). Nowoczesne
ekrany cyfrowe to estetyka i jakość. Polskie Miasta nie dostrzegają jeszcze tego trendu i tej szansy. Nie sięgają po najlepsze rozwiązania i korzyści, które niosą.”
statnie wieści są jednak dla rynku i miast
pozytywne: Gdynia,
Warszawa, Kraków, Poznań i
Wrocław zmieniają swoją politykę wobec cyfrowych nośników
reklamy sytuowanych w przestrzeni miejskiej. Zauważają potrzebę nowoczesnych zmian i
stają się im przychylne. Idziemy
zatem jak cały nowoczesny świat
do przodu.
Lech Kaczoń
Izba Gospodarcza
Reklamy Zewnętrznej
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Rozmowa z wiceburmistrzem Łukaszem Ciołko, wiceprezesem PROJEKTU URSYNÓW

Inauguracja Roku Kulturalnego na Ursynowie
PASSA: Panie Burmistrzu, w
weekend startuje Rok Kulturalny 2018/2019. Przypomnijmy
czytelnikom „Passy” co to za cykl
i jakie atrakcje czekają mieszkańców podczas tegorocznej
edycji?
ŁUKASZ CIOŁKO: We wrześniu rozpoczynamy nowy sezon
artystyczny oraz kolejny rok
warsztatów edukacji kulturalnej
dla dzieci i dorosłych. Po przebojowych koncertach plenerowych,
nastrojowych recitalach fortepianowych, bajkach na trawie,
seansach kina pod chmurką i po
gorących potańcówkach wracamy do przedsięwzięć pod dachem. Warto podkreślić, że po
raz pierwszy w ramach Inauguracji Roku Kulturalnego zaprezentuje się Dzielnicowy Ośrodek
Kultury przy ul. Kajakowej 12b.
Inauguracja Roku Kulturalnego przeszła ewolucję – kiedyś
był to cykl bardziej skierowany
na aktywność w spółdzielczych
domach kultury, dziś są to duże
wydarzenia organizowane w
różnych lokalizacjach.
Nasza oferta jest coraz bogatsza i bardziej zróżnicowana. Imprezy inaugurujące przygotowaliśmy tradycyjnie we wszystkich spółdzielczych domach kultury, Multikinie, Bibliotece Publicznej im. Juliana Ursyna
Niemcewicza, we wspomnia-

nym Dzielnicowym Ośrodku
Kultury oraz w kościele pw.
Wniebowstąpienia Pańskiego.
Czyli w miejscach, gdzie regularnie prezentujemy ursynowianom kulturę. Inauguracja Roku
Kulturalnego w moim przekonaniu ma być wizytówką naszego całorocznego programu .

Chcemy, aby nowy sezon artystyczny był najlepszy w historii.
Myślę, że przygotowane przez
nas wydarzenia otwierające są
tego zapowiedzią.
Czy jest jakieś wydarzenie które szczególnie poleca Pan mieszkańcom Ursynowa?

W tym roku obchodzimy jubileusz 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Z tej okazji serdecznie zapraszam na kolejny po recitalach fortepianowych cykl koncertów niepodległościowych, który otworzymy
występem wspaniałej orkiestry
Sinfonia Viva. Będzie jej towarzyszyć wybitny pianista Karol
Radziwonowicz. Podczas koncertu usłyszymy utwory Mieczysława Karłowicza, w tym tytułową symfonię e-moll „Odrodzenie” oraz kompozycje Ignacego
Jana Paderewskiego. Przybraliśmy konwencję świętowania poprzez organizację koncertów,
podczas których będziemy prezentować działa genialnych polskich artystów zasłużonych w
walce o wolność i niepodległość
ojczyzny. Na tym koncercie będziemy rozdawać uczestnikom
biało-czerwone kotyliony. Chcemy, aby ten świąteczny czas był
naprawdę barwny i radosny. Ale
poza tym w programie inauguracji same hity! Wśród nich koncert „Życie jest piosenką” czyli
ponadczasowe przeboje Jacka
Cygana w wykonaniu samego
autora oraz Andrzeja Seweryna,
Jacka Wójcickiego, Grzegorza
Skawińskiego, Kamili Klimczak
i Joanny Trzepiecińskiej. Ponadto na Ursynowie wystąpią Natalia Sikora, Katarzyna Jamróz czy
Bogdan Hołownia. Swoją wysta-

wę zaprezentuje Henryk Laskowski. „Rewizor” Mikołaja Gogola zawita z kolei do Domu
Sztuki. A na ekranie Multikina
zobaczymy nie tylko film „Zimna wojna”, ale też projekcję baletu „Jezioro Łabędzie” i koncertu
„Hungarian Rapsody” legendarnej grupy Queen. Wybór jest naprawdę spory. Szczegółowe informacje o miejscach, terminach
i dystrybucji bezpłatnych kart
wstępu na wszystkie wydarzenia można znaleźć na naszej
stronie internetowej www.ursynow.pl oraz we wrześniowym
numerze Ursynowskiego Informatora Kulturalnego.
Co czeka ursynowian w zakresie oferty kulturalnej do końca roku?
We września powracają wykłady z varsawianistyki oraz geografii w ramach Wolnego Uniwersytetu Ursynowa. Najmłodsi ucieszą
się ze wznowienia seansów kina
familijnego. W październiku zaprosimy na czwarty Tydzień Seniora na Ursynowie. Jest to kolejny cykl, który w latach 2015 –
2018 z powodzeniem włączyliśmy do naszej oferty. Gwiazdami tegorocznej edycji będą m. in.
Grażyna Brodzińska oraz Alicja
Majewska z Włodzimierzem Korczem. Nie zabraknie też popularnych wycieczek autokarowych,
tym razem do kultowych war-

szawskich cukierni. Z kolei w listopadzie przypadnie kumulacja
wydarzeń związanych ze świętem 11 listopada. Wtedy odbędzie się kolejny tydzień narodowy. Po Hiszpanii, Włoszech i
Francji czas na Polskę! Uznaliśmy, że warto świętować przybliżając polską tradycję, kulturę i
sztukę. Stąd też program pełen
seansów filmowych, spektakli,
wystaw i koncertów prezentujących dokonania rodzimych artystów. Ponadto przed nami wiele
koncertów w ursynowskich świątyniach, także w wykonaniu ursynowskich chórów, które cieszą się
niesłabnącą popularnością wśród
ursynowskiej publiczności. Chór
Iuvenis oraz Ars Chori zaprezentują się m. in. podczas Ursynowskiego Święta Muzyki Chóralnej.
Często powtarzam, że Ursynów
ma najwspanialszą publiczność
na świecie. Dlatego starannie,
ale też z przyjemnością przygotowujemy repertuar. Na Ursynowie nie sposób się nudzić. Wszystkich serdecznie zapraszam do aktywnego korzystania z naszej
oferty.
Łukasz Ciołko jest zastępcą
burmistrza Ursynowa z ramienia stowarzyszenia PROJEKT
URSYNÓW. W zarządzie dzielnicy odpowiada za kulturę, komunikację z mieszkańcami i lokale
komunalne.

Street Workout na Ursynowie

11. Onkobieg pomógł i wzruszył
W niedzielę 2 września odbył się 11. Onkobieg Razem
po Zdrowie! Warszawa 2018, którego uczestnicy poprzez udział w biegu wyrazili solidarność z pacjentami
onkologicznymi i ich rodzinami. 2 200 uczestników
Onkobiegu pokonało trasę 15 350 okrążeń (23 025
km) dookoła Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie – co przełożyło się na kwotę 92 000 złotych, która
przeznaczona zostanie na wsparcie najbardziej potrzebujących pacjentów – podopiecznych Stowarzyszenia
SARCOMA i działalność związaną z profilaktyką i diagnostyką onkologiczną.
Tegoroczny scenariusz Onkobiegu podkreślał ogromne znaczenie profilaktyki i diagnostyki nowotworowej. Romuald Wójcik –
dziennikarz radiowy – witał ze sceny pierwszych biegaczy o godzinie 11:00. W ramach „miasteczka Onkobiegu” jego uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, m. in. pomiaru masy ciała, ciśnienia tętniczego czy badania dermatoskopowego skóry. „Razem współtworzymy społeczność odpowiedzialną za
własne zdrowie i wrażliwą na pomoc innych – powiedział podczas
przedpołudniowego otwarcia Szymon Bubiłek – członek Zarządu
Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA.”Przede
wszystkim, dzięki tej inicjatywie i partnerom, Stowarzyszenie może zrefundować swoim podopiecznym rehabilitację, leki, protezy
lub dojazdy do referencyjnych klinik.
Pozytywne wrażenia oraz emocje przeplatały się i malowały
uśmiech na twarzach biegaczy, przy jednoczesnym okazaniu solidarności z osobami pozostającymi w czasie terapii onkologicznych i ich
rodzinami. Uczestnicy mogli realnie wspomóc potrzebujących pacjentów, a jednocześnie zapoznać się z tematyką profilaktyki i diagnostyki onkologicznej, do której nawoływali lekarze oraz Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji.
Ze sportowym akcentem przywitali biegaczy ze sceny: burmistrz
dzielnicy Ursynów Robert Kempa, jego zastępcy Rafał Miastowski
i Antonii Pomianowski; radna Dzielnicy Anna Polarczyk; kierownik
Kliniki Oddziału Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii prof. dr hab. Piotr Rutkowski; kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka – prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska; prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych oraz Rzecznik Prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski i dyrektor ds. Techniczno – Administracyjnych Ewa Barańska.

Mieszkańcy Ursynowa są ludźmi aktywnymi i chętnie
uprawiają sport, dlatego Urząd Dzielnicy Ursynów stara się rozszerzać ofertę bezpłatnych zajęć sportowych.
Już w sobotę, 8 września o godzinie 11.00, na Polance
Raabego, odbędzie się event promujący i wprowadzający do cyklu bezpłatnych treningów Street Workout.
Czym jest Street Workout? Po krótce, jest to bezpieczna forma ćwiczeń przy wykorzystaniu drążków, drabinek, poręczy oraz przede
wszystkim ciężaru własnego ciała. Ich celem jest podniesienie
sprawności fizycznej – koordynacji ruchowej oraz siły.
Już w sobotę, 8 września o godzinie 11 na Polance Raabego rozpocznie się dwugodzinny event promujący cykl bezpłatnych treningów – na urządzeniach do street workoutu będzie można podziwiać
ćwiczenia i akrobacje wykonywane przez profesjonalistów, będzie
też można wziąć udział w treningu z wprowadzającym, porozmawiać z trenerami i, co istotne, zapisać się na udział w cyklu treningów, które ruszą już tydzień później.
Od 15 września przez kolejne 10 tygodni, w soboty i niedzielę,
odbywać się będą treningi Street Workout – dla początkujących o
godz. 11.00, a dla średnio zaawansowanych o 12.00. Powstaną 4
grupy ćwiczących, liczące maksymalnie 20 osób każda. Jak informują organizatorzy, w zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie, które zapiszą się do udziału w treningach oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich udziału, a
także osoby niepełnoletnie, pod warunkiem ukończenia 15 lat i pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
– Na terenie naszej dzielnicy istnieje dobra infrastruktura do
uprawiania tej formy aktywności – szczególnie przy Górce Kazurce czy Kopie Cwila. Cieszę się też, że powstała ona właśnie na sportowej Polance Raabego, coudało mi się zrealizować jeszcze jako
„zwykłemu mieszkańcowi”, w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Warto wziąć udział w zajęciach, by wiedzieć jak efektywnie korzystać ze sprzętów, jak zaplanować trening i jakich błędów unikać
by uchronić się przed kontuzjami, a ćwiczenia dały pożądany efekt
– zachęca zastępca burmistrza Ursynowa Antoni Pomianowski.

Będzie zabawa nad
Jeziorem Zgorzała!
Już w najbliższą sobotę 8
września o godz. 17.00 (ul.
Kórnicka) rozpocznie się
URSYNOWSKA POTAŃCÓWKA nad jeziorem Zgorzała. Tak jak w przypadku poprzednich zabaw tanecznych organizowanych
przez Urząd Dzielnicy Ursynów dobra zabawa gwarantowana.
Będzie to realizacja zwycięskiego projektu do Budżetu Partycypacyjnego, na który zagłosowało wielu mieszkańców. Jako
autorka tego projektu serdecznie zapraszam wszystkich Państwa nad jezioro Zgorzała, które
dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu zmieniło swoje oblicze.
Powstała tu ścieżka spacerowa z
pomostami, plac zabaw, siłownia, miejsca na ogniska oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią.
Zbliżająca się potańcówka będzie doskonałą okazją do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca na Ursynowie. Wierzę, że zarówno sobotnia zabawa jak i
efekty inwestycji zrealizowanych
z Budżetu Partycypacyjnego pozostawią u Państwa same pozytywne wspomnienia.
A już w sobotę na wszystkich
przybyłych uczestników potańcówki czekać będzie wiele atrakcji dla małych i dużych. Dzieci

będą mogły skorzystać z przygotowanych dla nich animacji, pomalować buźki lub wziąć udział
w konkursach, a dorośli w tym
czasie, oprócz zabawy tanecznej
przy muzyce, będą mogli zjeść
pyszną kiełbaskę z grilla, a przede
wszystkim spotkać się z sąsiadami. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, a czas spędzony
nad Zgorzałą będzie bez wątpienia wyjątkowy. Zabawa nad jeziorem Zgorzała będzie już ostatnią tegoroczną potańcówką organizowaną przez Dzielnicę Ursynów. Serdecznie zapraszam na
Zielony Ursynów, w sobotę 8
września od godziny 17.00
Marzena Zientara
Projekt Ursynów
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Praca – czemu nie?
Szanowne Panie,
w związku z przeprowadzanymi na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy badaniami nt. sytuacji zawodowej i społecznej mieszkanek Ursynowa w ramach Projektu „Praca – czemu nie?” – zwracam się do Pań z uprzejmą prośbą o udzielenie wszelkiego wsparcia dla realizujących ten projekt pracowników Instytutu Badawczego IPC Sp. Z o.o. Powodzenie realizowanego badania zależy w dużej mierze od aktywnego uczestnictwa oraz współpracy Pań z ankieterami. Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. jako Wykonawca zlecenia zobowiązany jest do działania zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych, tajemnicy statystycznej, a także zgodnie z międzynarodowym kodeksem firm badawczych ESOMAR dotyczącym standardów etycznych
w badaniach społecznych.
Wszelkie informacje, których udzielą Panie pracownikom konsorcjum są chronione przez prawo oraz restrykcyjne procedury badawcze. Udział Pań w badaniu jest niezbędny w celu uzyskania jak najbardziej obiektywnych i rzetelnych danych.
Wszelkich informacji na temat Projektu udzielają: ze strony Zleceniodawcy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – Agata Kuszewska (e-mail: zrz@ops-ursynow.pl, tel.
500 833 146); a ze strony Wykonawcy IB IPC Sp. z o. o. - Żaneta Rosiak (e-mail: z.rosiak@instytut-ipc.pl, tel. 534 66 06 88) oraz Artur Kotliński (e-mail: a.kotlinski@instytut-ipc.pl, tel. 790 222 337).
Z góry dziękujemy za udział w badaniu.
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Uroczysta sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Bogusław Lasocki
Odczytana przez wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Ursynów Ewę Cygańską
uchwała podkreślająca
znaczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości była zasadniczym punktem uroczystej
sesji Rady w dniu 1 września i jednocześnie ważnym elementem lokalnych
obchodów tej okrągłej
rocznicy.
ydarzenia typu „sesja rocznicowa„ mają
zwykle bardzo oficjalny charakter, często są sztywne, napuszone i nudne. Sobotni
wieczór w ursynowskim ratuszu
był nietypowy. Najpierw na zaproszenie burmistrza Roberta
Kempy wszyscy uczestnicy wyszli
na zewnątrz budynku, by obejrzeć włączenie na frontowej ścianie iluminacji “Stolica wolności”,
którą okazała się wyświetlona
wielka flaga narodowa. Może
pierwsze wrażenie nie było wielkie – ze względu na wczesny wieczór i zaledwie półmrok, ale już po
godzinie nasza Biało-Czerwona
dumnie prezentowała się na budynku od strony ul. Gandhi, będąc
najlepiej widoczna z głębi al. KEN.
I będzie tam wyświetlana aż do
końca listopada br.
ównież sam program
zapowiadał się interesująco. Po powrocie na
salę uczestnicy sesji wspólnie z
chórem Ars Chori odśpiewali
hymn narodowy i już w podniosłej atmosferze wysłuchali fascynującego wykładu pt. “Stolica
wolności”, wygłoszonego przez
Jerzego S. Majewskiego. Prelegent jest nie tylko wybitnym varsavianistą, autorem wielu książek, przewodników, publikacji i
wykładów, ale również świetnie
potrafi prezentować swoją bogatą wiedzę. Wykład miał trwać
ok. 20 minut, ale był tak niezwykle interesujący, że na prośby
uczestników został dwukrotnie
przedłużony.
ielkie, 150 -tysięczne
“prawie” miasto, jakim jest Ursynów,
ma w swoich zasobach wiele wy-
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bitnych postaci. Jakiś czas temu,
na wniosek Teresy Jurczyńskiej Owczarek, ówczesnej przewodniczącej, Rada Dzielnicy Ursynów wystąpiła o przyznanie odznak “Zasłużony dla m. st. Warszawy”. W czerwcu br. Rada jednogłośnie przyznała odznaczenia
trzem osobom. Otrzymali je: Anna Szumiec-Mitera, Marek Gaszyński i Franciszek Maśluszczak.
Podczas uroczystości odznaczenia wręczali: Ewa Janczar – radna
m. st. Warszawy z Ursynowa,
przewodniczących Rady Dzielnicy Michał Matejka, wiceprzewodnicząca Ewa Cygańska oraz radni
Katarzyna Polak i Tomasz Sieradz.
Sylwetki i dokonania odznaczonych prezentowała Ewa Janczar.
ierwsza odznaczona –
Anna Szumiec-Mitera
jest wieloletnim pedagogiem, pierwszym i wciąż trwającym na posterunku dyrektorem LXX liceum im. Aleksandra
Kamińskiego. Pod jej dyrekcją liceum uzyskało znakomite wyniki edukacyjne, uczniowie osiągali znaczące sukcesy na różnego rodzaju olimpiadach, szkoła
współpracowała z licznymi wyższymi uczelniami.
rugim posiadaczem
odznaki “Zasłużony
dla m. st. Warszawy”
został Marek Piotr Gaszyński.
Znany z redakcji muzycznych,
pracował w Polskim Radiu i Rozgłośni Harcerskiej. Napisał ponad 150 tekstów piosenek dla
różnych wykonawców, w tym
ponadczasowy “Sen o Warszawie” dla Czesława Niemena i
liczne popularne przeboje, takie
jak “Gdzie się podziały tamte
prywatki” czy “Nie zadzieraj nosa”. Jest również autorem książek o tematyce muzycznej.
rzeci odznaczony to
Franciszek Maśluszczak. Artysta plastyk,
malarz, rysownik, grafik. Mieszkaniec Ursynowa. Jego prace
znajdują się zarówno w zbiorach
muzealnych, jak i w zbiorach
prywatnych. Autor wielu ilustracji książek dla dzieci i dla dorosłych. Żywo uczestniczy w życiu
Ursynowa, wiele swoich prac oddał na cele charytatywne na
rzecz potrzebujących.
– To niezwykle piękne osoby i
niezwykle zasłużone dla naszej
dzielnicy – stwierdziła Teresa
Jurczyńska-Owczarek, gratulując odznaczonym. – Myślę, że
ten pomysł to dopiero początek
nagradzania ludzi. Mam nadzieję, że będzie to kontynuowane,
bo mamy jeszcze ogromną grupę osób naprawdę zasłużonych
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w naszej dzielnicy – powiedziała pani Teresa.
ulminacyjnym i najbardziej wzniosłym momentem uroczystości
stało się odczytanie i przyjęcie
stanowiska na 100-lecie odzyskania niepodległości (jego treść
– obok). Jak można było się spodziewać, stanowisko to zostało
przyjęte przez uczestników sesji
przez aklamację.Uroczystą sesję
uświetniła obecność chóru Ars
Chori, pogłębiając zarazem atmosferę pamięci. Znane wszystkim od kolebki (no, może prawie wszystkim...) pieśni patriotyczne i legionowe – piękne, melodyjne, wzmagające zadumę
nad przeszłą historią, bardzo dobrze korespondowały z przyjazną postawą uczestników tej sesji, zwłaszcza radnych. Sala im.
Juliana Ursyna Niemcewicza w
ursynowskim ratuszu zna atmosferę z niektórych bardzo burzliwych sesji, pełnych sprzeczek,
nerwów, nawet osobistych docinków. Tym razem było zupełnie
inaczej. Uśmiechnięci do siebie
radni z różnych opcji politycznych, rozmawiający przyjaźnie,
brak zaciętości, a w zamian widoczne pozytywne nastawienie.
Czyżby rodziła się nowa tradycja i nowe zasady partnerstwa?
arto tu przytoczyć
słowa, które wypowiedziała odznaczona tego wieczora Anna Szumiec-Mitera, cytując prof. Aleksandra Kamińskiego: “... Można dyskutować, mieć różne zdania, ale
trzeba umieć różnić się pięknie.
Zawsze można wydyskutować,
dojść do konsensusu, dla dobra
czegoś ważniejszego, istotniejszego, niż nam się w danym momencie wydaje...”. Taka powinna być nie tylko twarz, ale i dusza samorządowca. Bo przecież
idzie tu o interes naszej dzielnicy, a nie o sprawowanie osobistej władzy – indywidualnej lub
grupowej, do czego przede
wszystkim dążą politycy.
adni podczas ostatniej
uroczystej sesji pokazali, że potrafią funkcjonować jak prawdziwi samorządowcy. Nie miało znaczenia
czy PO, czy PiS, lewica, czy jeszcze inne opcje. Ale czy będą
chcieli i potrafili tak dalej?
Niech pamiętają to obecni radni - politycy, że wybory samorządowe już 21 października, a
więc tuż, tuż. My, ursynowianie, jesteśmy bardzo wyczuleni
na politykierstwo i na pewno
damy temu wyraz podczas najbliższych wyborów.
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Stanowisko Rady Dzielnicy
Ursynów m. st. Warszawy
na 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości
Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 8 oraz § 24 pkt. 2 Statutu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2016 roku, poz. 420 tj.), Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przyjmuje następujące
stanowisko:
„Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe”.
Tak na dwadzieścia lat przed trzecim rozbiorem Polski pisał Ignacy Krasicki, jeszcze w wolnym
kraju, ale już w przeczuciu, że niedługo trzeba będzie zdawać egzamin z miłości do Ojczyzny, której nie będzie na mapie Europy i którą trzeba będzie sobie wywalczyć z bronią w ręku.
Te piękne słowa przychodzą na myśl również dzisiaj w dniu 1 września 2018 roku, gdy obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej, która zabrała naszym przodkom ich - we krwi odrodzone, a potem w znoju odbudowywane - państwo.
Rok obecny - 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - to rok , w którym oddajemy cześć
bohaterom poległym w obronie ojczyzny, ale też tym wszystkim, którzy doprowadzili do odbudowy Polski i jej rozwoju..
Jako radni winni jesteśmy w tym dniu szczególną pamięć dawnym samorządowcom, którym najpierw zgodnie ze słowami Krasickiego nic nie przeszkodziło w rzuceniu się w wir walki o niepodległość, a którzy potem, w wolnej już Polsce, z takim samym żarem poświęcili się
pracy dla swoich małych ojczyzn. Przykładem takiego bohatera, związanego z datą 1 września,
jest Stefan Starzyński, ostatni prezydent przedwojennej Warszawy. Swoje dorosłe życie zaczął
on od walki zbrojnej w Legionach, później jako prezydent stolicy dbał jak nikt inny o nasze miasto, żeby na końcu bronić jego i niepodległości. Tak długo, jak było można, z własnej woli pełnił podczas okupacji swoją samorządową funkcję, za co został zabity przez niemieckiego okupanta. Niepodległość i samorząd to wbrew pozorom powiązane rzeczy, a jedno bez drugiego
grzeszy ułomnością. Julian Ursyn Niemcewicz pisał podczas nocy zaborów: „Nowe założone
ulice, środkiem ich wysadzane drzewa czterema rzędami. Wszystko to może jest piękne, lecz
wszystko to już nie nasze”.
Polska, Warszawa, Ursynów nie tylko powinny pięknieć z dnia na dzień, powinny też być nasze.
Inaczej wszystko, także praca samorządowa, traci wiele ze swojego sensu. Ale i niepodległość nie
spełnia oczekiwań obywateli, jeżeli Ojczyzna nie staje się z każdym dniem ładniejsza, lepsza, wygodniejsza dla Polaków, którzy dzięki temu mogą być z niej coraz bardziej dumni. A te działania
to przecież domena w pierwszym rzędzie samorządu.
W tym podniosłym dniu Rada Dzielnicy Ursynów składa hołd wszystkim tym, którzy najpierw
niepodległość nam wywalczyli, a później ofiarnie w jej obronie cierpieli i ginęli.
My, samorządowcy, mamy ten przywilej, że możemy na różne sposoby przekazywać patriotyczne wartości przyszłym pokoleniom. Czynimy to i czynić będziemy, bo do tego zobowiązuje nas ofiara przodków, której ślady w Warszawie widoczne są niemal na każdym kroku, również na Ursynowie. Pięknie o tym pisał Julian Ursyn Niemcewicz w swoich Dziennikach z lat 1820-1828 :
„ widzę Ojczyzny mojej przyszłe przeznaczenia
Jakie Jej losy kryje wieków poczet długi….
Boże ! Jeżeli me rany, więzy i wygnanie
Zasługują w Twych oczach na politowanie
Daj bym w wiecznym przybytku za nagrodę całą
Cieszył się Polski szczęściem, potęga i chwałą”.
Ci bowiem, którzy tak krwawo zdobywali niepodległość, robili to w nieprzepartej nadziei, że my,
ich potomkowie, dobrze wykorzystamy ten wspaniały dar, jakim jest wolna, suwerenna Ojczyzna.
W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przyjmuje niniejsze stanowisko.
Wa r s z a w a 1 w r z e ś n i a 2 0 18 r.
Przewodniczący
R a d y D z i e l n i c y U r s y n ó w m . s t . Wa r s z a w y
Michał Matejka
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Marek Gaszyński – radiowiec-legenda

Wciąż fruwa nie tylko jego marynara...

Marek Gaszyński i Czesław Niemen
Zaprezentowane obok dwie strofy większego wiersza – to najnowszy tekst Marka Gaszyńskiego. Tak, tak, tego samego, który jest
autorem piosenki Sen o Warszawie, śpiewanej przez Czesława Niemena, piosenki, którą zna doskonale nie tylko każdy kibic Legii,
bo stała się ona nieformalnym hymnem klubu, ale z pewnością
każdy warszawiak. Markowi Gaszyńskiemu udało się bowiem oddać w niej w prostych słowach miłość każdego mieszkańca do naszej stolicy.
I oto spieszymy donieść, że Marek
Gaszyński, nasz sąsiad, mieszkaniec
Zielonego Ursynowa, otrzymał właśnie za działalność na rzecz miasta Odznakę Honorową Zasłużonego dla
Warszawy i odebrał z rąk burmistrza
Ursynowa Roberta Kempy, specjalną
nagrodę.
Nagroda ta jest w pełni zasłużona,
przyznana została nie za jednorazowy
wyczyn, ale za całe długie pracowite
życie. Przypomnijmy: 60 lat pracy w
Radiu (od Rozgłośni Harcerskiej, poprzez wszystkie programy Polskiego
Radia, aż po funkcję prezesa w Radiu
dla Ciebie). Był Marek jurorem i konferansjerem na licznych festiwalach, był
autorem wierszy i tekstów ponad 150
piosenek, no i napisał mnóstwo książek o muzyce (Czas jak rzeka – o Nie-

menie, Nie spoczniemy – o Czerwonych
Gitarach, Fruwa twoja marynara – o
jazzie i rock and rollu, Pan Tadeusz jazz,
Muzyka, którą lubię i wiele, wiele innych).
SEN O URSYNOWIE
Lubię miejsce, w którym mieszkam,
I do domu wracać chcę,
Gdy Śródmieście już się chowa
I z Dolinki Służewieckiej
Widzę dachy Ursynowa.
A wieczorem, gdy jest ciemno,
Jazzu słucham, jazz jest ze mną.
Jego dźwięk płynie szalony i to lubię,
Gdy na KEN-ie gra fortepian
w nocnym klubie /.../.

– Od dzieciństwa miałem szczęście.
Trafiłem na wspaniałych rodziców. Dużo zawdzięczam mamie, która ukończyła konserwatorium, nie sprzeciwiała się moim pasjom i fanaberiom, nie
zabraniała niczego. Ojciec z kolei mnie
uczył: jeśli ktoś ci coś proponuje, nie odrzucaj tej propozycji, nawet jeśli jesteś
pełen obaw, próbuj, a na pewno ci się
uda. Babcia uczyła mnie patriotyzmu,
przekazywała wiedzę o świecie i zamiłowanie do historii i książek.
Potem była szkoła i studia. I znów
wpływały na mnie wielkie osobowości:
profesor Stanisław Ossowski, etyk,
przejrzyste wykłady z logiki profesor
Janiny Kotarbińskiej. Potem był Klub
Hybrydy, a tam Jonasz Kofta i Wojtek
Młynarski, wreszcie radio, w którym
zetknąłem się z drugim pasjonatem muzyki Witkiem Pogranicznym. I wreszcie
moi szefowie: Mateusz Święcicki, dziennikarz i radiowiec, kompozytor przebojów, twórca Opolskich Festiwali i
Adam Sławiński, kompozytor piosenek,
ale także muzyki jazzowej i awangardoMarek dobiega osiemdziesiątki, ale wej. I wreszcie Czesław Niemen, dla
nie spoczął na laurach, wciąż jest aktyw- którego napisałem pierwsze teksty (Czy
ny, pisze nowe teksty, pracuje nad no- wiesz, Klęcząc przed tobą, Jaki kolor
wymi książkami, zabiega o powołanie
Muzeum Jazzu, przekazuje młodszym
od siebie swoje doświadczenie i zaraża
swą pasją.
– Ta pasja dała mi szczęśliwe życie –
podkreśla z naciskiem. – Dała ciekawą
pracę, a z czasem także dobre zarobki.
Muzyce zawdzięczam wszystko. To ona
dała mi radość tworzenia, możliwość
poznawania świata i wspaniałych ludzi.
Za mojego życia dokonały się w muzyce niesłychane przeobrażenia, muzyka stała się sposobem wypowiadania się młodego pokolenia, wzrosła
znacznie liczba gatunków muzycznych,
które zaczęły nawzajem się przenikać.
Rock&roll to nie tylko muzyka, to nie
tylko możliwość żywiołowego tańczenia, wyszumienia się, szaleństwa, to
coś, co pobudza, inspiruje do działania, stymuluje rozwój, chęć sprzeciwu,
kształtuje postawę „burz i buduj”. Z tego szaleństwa zrodziły się nowe techniki, nowe sposoby leczenia, nowe poglądy i sposoby na życie – stwierdza ten
wieczny entuzjasta.

wybrać chcesz, Allilah i Sen o Warszawie). Niemen mnie fascynował, ceniłem
w nim obowiązkowość, perfekcjonizm
i pełny profesjonalizm.
Na moją twórczość wpłynął Marek
Nowakowski, przekazując cenne uwagi, nauczył zwięzłości stylu, dokonywania skrótów, rozumienia drugiego
człowieka.
Miałem jeszcze jedną pasję: brydż,
ale wybrałem muzykę. Julek Klukowski,
mistrz brydżowy, który mnie wciągnął
do gry i z którym grałem wielokrotnie,
powtarzał jednak: mógłbyś być dobrym
karciarzem, ale zmarnowałeś się w tym
radiu.
Ja tego nie żałuję. I chociaż kiedyś, w
nobliwym towarzystwie, witając przybyłych gości, prezentowano wszystkich,
wymieniając liczne tytuły (pan profesor,
pan minister,,,) a mnie przedstawiono:
to ten co puszcza w radio płyty, nigdy nie
miałem z tego powodu kompleksów.
Z najświeższej nagrody oczywiście
bardzo się cieszę. To miłe, że inni dostrzegają i doceniają to, co robię. A ja…
im jestem starszy, tym bardziej cieszę się
życiem.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

Artyzm Franciszka Maśluszczaka po sąsiedzku

By piękno tu przefruwało…
O Franciszku Maśluszczaku pisaliśmy wielokrotnie na łamach
tygodnika „Passa”. Ten artysta,
a przy tym ciekawy pod wieloma względami człowiek wzbogaca koloryt Ursynowa, z którym jest związany od lat. Jako

autor Drogi Krzyżowej w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego
wpisał się trwale w historię
dzielnicy i świadomość jej
mieszkańców.
Mieszka i pracuje na Ursynowie, ale
nie jest rodowitym warszawiakiem. Po

studiach, a następnie po ślubie (żona
Basia towarzyszy mu do dzisiaj) wynajmowali mieszkania na Żoliborzu,
na Woli, na Grochowie. Na Ursynów
trafili dzięki puli mieszkań przydzielanych przez Związek Polskich Artystów
Plastyków. Z podobnych możliwości

korzystali też osiedlający się na Ursynowie przedstawiciele innych zawodów
– lekarze, prawnicy etc.
Ówczesny Ursynów w niewielkim
stopniu przypominał dzisiejszą rozbudowaną i zagospodarowaną dzielnicę.
Artysta, który do stolicy przybył z uroczego, obfitującego w zabytki Zamościa, dostrzegał wokół siebie „sznyt warszawski” – jak sam określa charakter
otaczających go ludzi i miejsc w nowym
miejscu.
– To spokojne miejsce i lepsze powietrze niż na Starówce – mówi Franciszek
akurat o Ursynowie.
Oprócz działalności artystycznej, z
której jest znany przede wszystkim i w
której odnosi bezsporne sukcesy, artysta daje się poznać również jako człowiek chętnie pomagający innym.
– Nie odmawiam, gdy ktoś zwraca
się do mnie z prośbą o wsparcie, np. o
przekazanie prac na aukcje charytatywne. Uczestniczę w zajęciach dla
osób niepełnosprawnych, m. in. malujących ustami, nogami, bez rąk. Miłosierdzie powinno być w każdym z nas
– wyznaje.
Na wniosek Teresy Jurczyńskiej-Owczarek Rada m. st. Warszawy przyznała nagrody dla zasłużonych ludzi w
Dzielnicy Ursynów. Otrzymali je: Anna Szumiec-Mitera – wieloletnia dyrektor liceum LXX L.O. im. Aleksandra Kamińskiego, popularnego „Kamyka”,
znany dziennikarz muzyczny, autor tek-

stów do wielu przebojów muzycznych
Marek Gaszyński oraz malarz, ilustrator
i rysownik Franciszek Maśluszczak. Rada m. st. Warszawy zdecydowała o
przyznaniu nagród jednogłośnie. Wręczono je podczas specjalnej sesji w ursynowskim ratuszu. Wydarzenie to miało na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Docenienie i wyróżnienie Franciszka
Maśluszczaka cieszy mnie szczególnie.
Jako osoba związana ze sztuką doceniam to, że malarstwo i inne formy
twórczości wybitnego artysty znalazły
uznanie u ludzi reprezentujących władze dzielnicy i miasta. Warto przy tym
dodać, że nie jest to pierwsza nagroda
dla Franciszka Maśluszczaka. Bardziej
jednak od nagród zapada w pamięci
to, co ten nietuzinkowy artysta stworzył. Twórczość ta ma bowiem szczególny wymiar.
– By piękno tu przefruwało –tak skomentował przyznanie mu odznaki Zasłużony dla m. st. Warszawy Franciszek
Maśluszczak.
– Cieszę się, że zauważono także malarza, bo to zawód, który wymaga samotności, pracowni, ciszy, skupienia.
Życzę wszystkiego dobrego ratuszowi,
by piękno tu przefruwało. Różnych pobrzękadeł, złocistości, srebrzystości,
księżyców, Bachów i świateł – dodał cytując Gałczyńskiego Franciszek Maśluszczak.
Mirosław Miroński
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Jak wydawać mniej na zakupach?

Jak to się dzieje, że wychodzimy na zakupy po jedną
rzecz a wracamy z wieloma, których nie planowaliśmy kupić albo zapominamy i wogole nie kupujemy tego po co poszliśmy.
Dlaczego tak łatwo zająć
naszą uwagę i zachęcić do
kupna kolejnych, często
niepotrzebnych towarów.
Nasze nieplanowane czy impulsywne zakupy są efektem dużej dostępności szerokiej gamy
towarów, odpowiedniej atmosfery i muzyki w sklepie, relatywnie
niskiej ceny, chęcią posiadania,
magazynowania, wyróżnienia
się i często sposobem na krótką
poprawę naszego humoru.
Sami możemy podjąć kroki
aby ograniczyć takie zakupy i
uodpornić się na działania marketingowe. Najlepiej zakupy zacząć już w domu od dokładnego
przeglądu lodówki i szafek kuchenny lub szafy z ubraniami jeśli planujemy sezonowe zakupy
odzieżowe. Potrzebne produkty wpisujemy na listę zakupową

i co ważne, w sklepie trzymamy
się listy i nie kupujemy produktów spoza niej. Do sklepu udajemy się z odliczoną gotówką lub
z kartą, która ma określony limit i wielkość dziennych transakcji. Warto również zaplanować posiłki na cały tydzień z góry i wykorzystać szczególnie produkty szybko psujące się aby nic
się nie zmarnowało.
W sklepie wybieramy produkty z najdłuższą datą przydatności do spożycia, w przypadku np.
jogurtów warto sięgnąć po te
głębiej ułożone na półce. Z pewną rezerwą warto podchodzić
do wszelkich promocji, należy
upewnić się jaka jest cena produktu objętego promocją za litr
lub kilogram. Dopiero ta cena,
napisana małym drukiem na etykiecie, daje nam możliwość rzeczywistego porównania różnych
produktów.
Jeżeli jesteśmy na zakupach
z wnukami to ze spokojem wyjaśniamy dlaczego nie możemy
kupować wszystkiego czego zapragną. Bardzo często gadżety

kupione na szybko, cieszą tylko
w sklepie a dzieci zapominają o
nich od razu po wyjściu na zewnątrz, w drodze na plac zabaw.
Z pewnością, z czasem nauczy
to ich oszczędności i dokładnym
zastanowieniu się przed dokonaniem zakupu.
Przed kasą koniecznie raz
jeszcze przeglądamy koszyk w
poszukiwaniu produktów, które znalazły się tam pod wpływem chwilowej słabości, sami
wtedy stwierdzimy, że nie są one
nam tak naprawdę potrzebne.
Jeśli będziemy regularnie stosować wspomniane wskazówki
to na koniec miesiąca okaże się
iż więcej zostało nam w portfelu
czy na koncie, my kierujemy naszymi pieniędzmi a nie one kierują nami.
Seniorze, jeżeli chcesz się poradzić albo masz pytania związane z powyższym tematem,
przyjdź i skonsultuj je z naszym
ekspertem w Fundacji Innowacja i Wiedza: tel. 22 225 25 48.
Adres: Al. Ken 18/5b. Nasze porady są całkowicie bezpłatne dla
Ciebie i finansowane ze środków
m. st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów w ramach projektu „Edukacja dla seniorów Ursynowa”.
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Zdaniem radnego

Konfliktu interesów nigdy nie było

5 parków na Ursynowie!
Komitet Wyborczy Nasz
Ursynów + Otwarty Ursynów wystartował w poniedziałek z kampanią wyborczą. Na terenie zielonym wzdłuż Al. Komisji
Edukacji Narodowej przy
pętli autobusowej, w obecności kilkudziesięciu osób,
ogłoszono wspólny start w
tegorocznych wyborach.
Nowa koalicja zaczęła od prezentacji jednego priorytetu, jakim jest stworzenie pięciu parków. Koalicja chce, aby Ursynów
był zieloną wyspą na tle innych
dzielnic Warszawy. Zaproponowano utworzenie parku w miejscu potocznie nazywanym Placem Wielkiej Przygody, Parku
Polskich Wynalazców przy ul.
Szolc-Rogozińskiego, parku im.
Cichociemnych Spadochroniarzy AK, parku linearnego nad Południową Obwodnicą Warszawy
oraz całkowicie nowego parku
na Kabatach – zagospodarowanie przedpola Lasu Kabackiego
oraz rewitalizacja terenu pomiędzy stacją techniczno-postojową
metra a budynkami na Kabatach.
Oba stowarzyszenia chcą, aby
teren wzdłuż Al. KEN przy ul.
Polaka pozostał terenem zielonym i aby była to część parku

nad obwodnicą. W tej sprawie
wystosowaliśmy wspólne stanowisko do ZDM, by nie wydzierżawiono pasa zieleni na parking
dla istniejącego na pętli prowizorycznego bazarku. Będziemy zabiegali o stworzenie w tym miejscu parku. Zresztą Zarząd Zieleni planuje nasadzenie w tym
miejscu 37 drzew. Mieszkańcy i
my na to czekamy – powiedział
Piotr Skubiszewski z Otwartego
Ursynowa.
Oprócz pięciu parków stowarzyszenia zapowiedziały, że na
Ursynowie powinno powstać nowe stanowisko – ogrodnik Ursynowa. Byłaby to funkcja, której
celem byłoby koordynowanie

wszelkich spraw związanych zielenią w dzielnicy, także tą, która
jest w gestii spółdzielni, czy
wspólnot mieszkaniowych.
Piotr Machaj z Naszego Ursynowa zapowiedział, że kompleksowy program koalicji zostanie
zaprezentowany po zarejestrowaniu list wyborczych, czyli
mniej więcej w połowie września. Koalicja zamierza prezentować inne punkty programu co
kilka dni.
W konferencji wzięli udział
kandydaci na radnych, sympatycy obu stowarzyszeń oraz radni: Piotr Guział, Katarzyna Niemyjska, Daniel Głowacz i Paweł
Rk
Lenarczyk.

Zmniejszanie Galerii Kabaty – ciąg dalszy

Na nadzwyczajnej sesji w
dniu 5 września Rada
Dzielnicy Ursynów jednomyślnie przegłosowała
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie
ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej.
Wiosną tego roku jako radny
z Kabat wraz z grupą radnych
Platformy Obywatelskiej Rady
Dzielnicy oraz Rady Warszawy
byliśmy inicjatorami, którzy
przygotowali projekt uchwały
nakłaniający do sporządzenia
poszerzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul.
Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej. Założenie było takie, żeby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
został poszerzony m. in. o wnioski mieszkańców Kabat.
Jest to dobry kierunek działań, bo zajmie się kompleksowo
całym ładem przestrzennym rejonu tej części Kabat. Od dawna
jako radny zabiegam wraz z sąsiadami i wieloma innymi osobami o to, by planowana Galeria

Kabaty była obiektem przyjaznym sąsiadom, który będzie
służył mieszkańcom Ursynowa,
nie dominując tym samym nad
całą okolicą. Obiekt ten w moim
odczuciu nie powinien być odpowiednikiem olbrzymiego centrum handlowego Arkadia, nie
powinien przyciągać tłumów z
całej Warszawy i okolic, a służyć
mieszkańcom Ursynowa. Naturalnie, obecny blaszak Tesco powinien zostać zmodernizowany,
przebudowany, ale nie do wielkości molocha, jaki chciałby wybudować inwestor.
Dzięki przeprowadzonym
przez nas, radnych, działaniom
inwestor będzie musiał oddalić
się z planowaną budową od bloków przy ul. Zaruby, już dziś wiemy, że strefa dostaw będzie odbywała się pod ziemią. To jedne
z wielu postulatów, które stopniowo inwestor musi akceptować i wdrażać w projekt swojej
inwestycji. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ponadto określi, jak powinna wyglądać obsługa komunikacyjna tej okolicy.
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy uważa, że należy przystąpić

do sporządzenia planu w celu
określenia zasad zagospodarowania dla wskazanego obszaru w
tym dla obiektu wielkopowierzchniowego poprzez dostosowanie
jego formy do wymogów miejskich struktur urbanistycznych, a
także określenia wzajemnych powiązań tych terenów. Mówiąc językiem potocznym, chodzi o to,
żeby nowa galeria nawiązywała
do okolicy, a nie nad nią górowała, bądź ją przytłaczała poprzez
bryłę lub wysokość budynku. Potencjalny obiekt wielkopowierzchniowy powinien swoją formą dostosowywać się do okolicy, w której ma się znaleźć.
Na najbliższej sesji Rady Miasta nastąpi głosowanie mające
na celu przystąpienie do sporządzenia tego planu i będzie to kolejny etap, który doprowadzi do
zmian związanych ze zmniejszeniem uciążliwości rozbudowanego Tesco dla mieszkańców Kabat. Prace nad tymi zmianami
trwają długo, jednakże jako zwolennicy tych zmian dotrzymaliśmy i dotrzymujemy słowa
względem wyjścia naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców.
K RYS T I A N M A L E S A
radny Ursynowa
P r z e w o d n i c z ą c y Ko m i s j i A r c h i tektury i Ochrony Środowiska
Platforma Obywatelska

W zeszłym tygodniu, tj. w dniu 29 sierpnia, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się rozprawa kasacyjna dotycząca wygaszania przez wojewodę mojego mandatu radnego. Wojewoda, nie
zgadzając się z korzystnym dla mnie wyrokiem sądu I instancji, zwrócił się do
sądu II instancji o kasację tego wyroku.
Wygrałem w dwóch instancjach, bo
oskarżenia były kłamliwe i miały charakter polityczny.
Przypomnę krótko o co chodziło. Wojewoda
mazowiecki, który jest urzędnikiem rządowym
(a nie samorządowym), w trakcie mojej kadencji
radnego doprowadził do zmiany własności fragmentu terenu, na którym znajdował się Bazarek
Na Dołku. Miało to w jego mniemaniu spowodować konflikt interesów polegający na tym, że radny nie może wykorzystywać terenów miejskich
do osiągania własnych korzyści. A ja, jako jeszcze
wtedy prezes stowarzyszenia, które zarządzało
tym terenem, wykorzystywałbym w tym wypadku ok. 5% tego terenu. Rozprawa była chyba najszybszą rozprawa, jaką można było sobie wyobrazić. Sąd stwierdził, że sprawa oskarżenia mnie w
ogóle nie powinna mieć miejsca.
Dlaczego tak się stało, że człowiek zupełnie niewinny zostaje oskarżony i musi udowadniać swoją niewinność, mimo że nie zrobił nic, aby popaść
w jakikolwiek konflikt interesów?
Po pierwsze:
Działanie to pokazuje całkowitą niekompetencję wojewody jako urzędnika rządowego. Pokazuje, że działa on przede wszystkim politycznie, a nie
racjonalnie i zgodnie z prawem. Dostał zlecenie na
wykluczenie jednego członka koalicji i tym samym przejęcie władzy na Ursynowie. Ponieważ
wtedy władza wisiała na jednym głosie. Obecnie
wstrzymuje w pełni legalną budowę ulicy Rosoła
tylko po to, żeby mieszkańcy Ursynowa byli niezadowoleni z przedłużającej się budowy i nie głosowali na aktualnie rządzącą na Ursynowie koalicję. W jednym i drugim przypadku są to zabiegi
czysto polityczne, niemające żadnego uzasadnienia prawnego. W obu przypadkach chodzi tylko
o to, aby uprzykrzyć życie mieszkańcom Ursynowa i tym samym doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy wyrazili swoje niezadowolenie podczas wyborów samorządowych. Mimo to bazarek przeniósł się, a ulica Rosoła i tak powstanie, tylko po
wyborach.
Po drugie:
Cała awantura z domniemanym konfliktem interesów była wywołana przez lokalne organizacje
i była zwykłą wydmuszką, która tylko potwierdza moją tezę o tym, że lokalnym organizacjom zależy wyłącznie na rozgłosie, a nie na rzetelnym i
zgodnym z prawem zarządzaniu dzielnicą. Te same organizacje mają teraz większy problem –

walczą o to, aby jednokanapowe ugrupowanie
utrzymało koalicję z innymi kanapowymi ruchami. Ale zanim się zjednoczyli, to już się pokłócili.
Stowarzyszenia te oczywiście zdawały sobie sprawę, że im zależy tylko na władzy, dlatego mimo
ogłaszanych koalicji zgłosiły swoje własne komitety wyborcze, tak na wszelki wypadek. To znaczy,
że naprawdę zależy im tylko na stołkach i władzy,
a nie rzeczywistym zjednoczeniu na rzecz mieszkańców Ursynowa.
Po trzecie:
Uważam, że tak ważne jest abyśmy walczyli o
wolne sądy. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że na
zamówienie polityczne skomunizowano fragment
terenu targowiska, a następnie na zamówienie
polityczne wydano wyrok. Bo przecież sędziowie
będą mianowani z ramienia partii rządzącej. Jako społeczeństwo nie będziemy mieli szans odwoływać się do niezależnych sądów, bo i tak z góry
będzie wiadomo jaki wyrok zapadnie. Sędzia, tak
jak teraz wojewoda, dostanie zadanie do wykonania i je wykona. W końcu sędziowie będą powoływani przez tych samych polityków co oskarżyciele. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy walczyli
o wolne sądy i nie odpuszczali w tej walce, bo podobne sytuacje jak moja mogą się przydarzyć każdemu z nas. W myśl zasady stalinowskiego prokuratora generalnego Andrieja Wyszyńskiego „Dajcie mi człowieka, a znajdę na niego paragraf”.
Piszę ten tekst, aby ostatecznie wyjaśnić całą
sprawę i zapobiec sytuacji, w której ponownie
pod moim adresem będą rzucane całe sterty
kłamstw. Nigdy nie miał miejsce żaden konflikt interesów pomiędzy moimi działaniami jako radnego a interesem klientów i kupców Bazarku. Nie liczę na to, że zostanę przeproszony za nieprawdziwe oskarżenia. Liczę na to, że mieszkańcy Ursynowa dostrzegą, że po mojej stronie była konsekwencja, prawdomówność i transparentność, a
po stronie lokalnych działaczy obrzydliwe pomówienia.
Piotr Karczewski

Wszystkie dzieci na jedną zmianę

Rozpoczęty rok szkolny w
części ursynowskich szkół
oznacza naukę na dwie
zmiany. Poprawa takiego
stanu rzeczy będzie wyzwaniem dla nowych
władz dzielnicy.
W ursynowskich placówkach
oświatowych brakuje miejsca,
dlatego dyrektorzy szkół wpisują lekcje w rubryki sięgające
wieczora. Dzień w szkole wielu młodszych uczniów zaczyna
się więc od pobytu w świetlicy,
część zaczyna lekcje po obiedzie. To męczące szczególnie
dla dzieci, gdyż wiedzę muszą
przyswajać nie rano, gdy ich
głowy są wypoczęte po nocnym
śnie, ale po południu, gdy są
zmęczone np. pobytem w świetlicy. Przekłada się to negatywnie na efektywność nauki.
Szkodliwość dwuzmianowego trybu pracy w szkołach dostrzega nawet resort edukacji
narodowej. Jego szefowa, mini-

ster Anna Zalewska, wskazuje,
że gdyby z dnia na dzień chcieć
rozwiązać problem dwuzmianowości w warszawskich szkołach, trzeba by już wybudować
w stolicy 40 nowych placówek
oświatowych.
– To jest nierealne, dlatego do
jednozmianowego trybu pracy
należy dochodzić stopniowo, krok
po kroku – zauważa Zalewska.
Stopniowa zmiana obecnej
sytuacji powinna stanowić jeden z głównych celów do zrealizowania przez nowe władze Ursynowa, które zostaną wyłonione w wyborach samorządowych do rady dzielnicy 21 października br.
– Dzieci chodzące do szkoły
na drugą zmianę są przemęczone i tracą dużą część dnia – mówi Maciej Antosiuk ze stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW.
– Startujemy w wyborach do
Rady Dzielnicy Ursynów m. in.
po to, aby zająć się problemem
zmianowości w ursynowskich
szkołach. Nie mamy wątpliwości, że zagadnienie to należy do
ważniejszych problemów do
rozwiązania w naszej dzielnicy
– deklaruje nasz rozmówca.
Jednym z pomysłów, których
realizacja może wydatnie przyczynić się do likwidacji zajęć
prowadzonych na dwie zmiany
jest doprowadzenie do budowy
zupełnie nowej szkoły na Kabatach. Ta koncepcja pojawia się

w przestrzeni publicznej regularnie od kilku lat. Miasto przeprowadziło nawet konkurs architektoniczny na projekt nowej placówki.
– To pokazuje, że ważny jest
nie tylko projekt czy też zapowiedź jego wykonania przez
władze, ale i to, byśmy my,
mieszkańcy, konsekwentnie pilnowali realizacji złożonych
obietnic – tłumaczy Maciej Antosiuk.
Receptą na rozwiązanie problemu dwuzmianowości nauki
może być również rozbudowa
już istniejących placówek oświatowych, m. in. na ul. Hirszfelda,
Wilczy Dół czy Puszczyka.
Trzecim pomysłem jest doprowadzenie do takiej zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aby
tereny należące do dzielnicy
przeznaczyć pod zabudowę
edukacyjną.
P i o t r P i e ń ko s z
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Dzień otwarty w szkole tańca LOOCAS DANCE CENTRE

Tanecznym krokiem...
Trwają nabory na nowy sezon
2018/2019! Już dziś zapraszamy na
dni otwarte – 8 i 9 września 2018.
KIEDY RUSZAMY?
Od 3 września szkoła będzie otwarta od
12:00-21:00 tak by każdy z chętnych mógł
nas odwiedzić i na spokojnie wybrać zajęcia.
Trenerzy odpowiedzą na każde pytanie dotyczące treningów. Pomogą dobrać styl i zaproszą na bezpłatne zajęcia pokazowe.
PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE/STYLE
Na nowy sezon szykujemy grupy dla początkujących, w przedziałach wiekowych:
– 3-5 lat; 5-7 lat; 7-11 lat; 12-15 lat; 15+;
31+ w takich stylach tanecznych jak: balet,
disco dance, hip hop, akrobatyka, jazz oraz
zajęcia dla najmłodszych – kreatywny maluszek!
WARSZTATY
Poza regularnymi zajęciami, które prowadzimy na codzień, organizujemy zapraszamy również na Battles Workshops by Loocas –organizowane cyklicznie od września
do maja. W szkole zajęcia prowadzą najlepsi choreografowie z całej Polski. Tego typu
akcje mają na celu zapewnienie stałego rozwoju dzieci oraz poznawania nowych technik tanecznych. Pierwsze już 9 września.
Szczegóły www.loocasdance.pl
NASZE SUKCESY
Od kilku lat nasi tancerze otrzymują powołanie do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy i Świata. Nasza szkoła jest
członkiem: Polskiej Federacji Tańca, International Dance Organization oraz World Artistic Dance Federation. Dzieci uczęszczające
do naszej szkoły przez 8 lat zdobyły ponad
600 miejsca na podium i finałach. Wiadomo
– nie złoto się liczy a pasja, która nasi trene-

rzy potrafią zarazić każdego, a jeżeli efektem dzą całe rodziny, oglądać pokazy grup z natego jest sukces – trzeba się tylko cieszyć.
szej szkoły zarówno początkujących jak i zaawansowanych.Jest to doskonały moment,
OBOZY I PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I kiedy możecie się sami przekonać ile możMŁODZIEŻY
na zrobić w ciągu jednego sezonu.
W trakcie ferii zimowych oraz wakacji orZ okazji inauguracji nowego roku „taganizujemy obozy taneczne w przepięknie necznego” przygotowany został specjalny,
położonym ośrodku wypoczynkowym Gwa- bezpłatny program dla wszystkick chętnych
rek, w Pięknej Górze oddalonej 3 km od Gi- poznania tajników tańców – 8.09 start
zycka oraz stacjonarne półkolonie tema- 11:00, 9:09 start 16:00. Zajęcia dla dzieci w
tyczne odbywające się w naszej szkole.
podziale na grupy wiekowe 3-5 lat, 5-7 lat,
7-11 lat, 12-15 lat, 15+ ;style: akrobatyka,
LOOCAS SHOWCASE – PODSUMOWANIE disco dance, breakdance, balet, jazz, hip
Co roku w czerwcu organizujemy tanecz- hop, kreatywny maluszek, capoeira, latin
yby
ne podsumowanie roku, na które przycho- show i latin kids.

LOOCAS DANCE CENTER
al. Komisji Edukacji Narodowej 18
piętro V

508 181 270
GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek 10:00-21:00
Wtorek 10:00-21:00
Środa 15:00-21:00
Czwartek 10:00-21:00
Piątek 15:00-21:00
Sobota 9:30-14:00
Niedziela dyżur telefoniczny 15:00-18:00
METRO
Stacja: Metro Kabaty
UTOBUSY
AU
Linia 166
Dworzec Wschodni -> Os. Kabaty przystanek: Metro Kabaty
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Jaki – kandydat dla Ursynowa!

Wybory samorządowe zbliżają
się wielkimi krokami, a kampania wyborcza rozkręca na dobre. W stosunkowo krótkim czasie mieliśmy okazję usłyszeć o
szeregu kandydatów na prezydenta stolicy. Zarówno doświadczenia kolejnych wyborów samorządowych w Warszawie, jak
i obecna aktywność poszczególnych kandydatów, pozwalają
przypuszczać, że ostateczny wynik rywalizacji o fotel prezydenta Warszawy rozstrzygnie się pomiędzy dwoma głównymi konkurentami – Patrykiem Jakim
oraz Rafałem Trzaskowskim.
I nic tu nie pomoże zaklinanie rzeczywistości przez byłego burmistrza Ursynowa, który chyba najaktywniej spośród wszystkich pozostałych kandydatów stara się zaistnieć w tej konkurencji.
Niemały wpływ na ostateczny wynik
rywalizacji o najważniejszą samorzą-

dową funkcję w Warszawie będą mieli
z pewnością mieszkańcy Ursynowa,
którzy podczas każdych kolejnych wyborów wyróżniają się na tle całego miasta swoją obywatelską postawą, odzwierciedlającą się w wysokiej frekwencji wyborczej. Już niedługo staną oni
przed wyborem – czy zagłosować na
„sąsiada”, który przez kilkanaście lat
pełnienia najważniejszych funkcji publicznych nie zrobił nic szczególnego
dla dobra Warszawy i Ursynowa, czy
na człowieka, który w ciągu roku przywrócił Warszawie majątek wart prawie
700 mln złotych, a mieszkańcom reprywatyzowanych kamienic elementarne poczucie godności.
Jakkolwiek abstrakcyjnym dla mieszkańców Ursynowa tematem może wydawać się kwestia reprywatyzacji, to trzeba pamiętać, że przynosiła ona realne
straty finansowe, uszczuplając budżet
miasta i ograniczając możliwości rozwoju Warszawy. Nie można się również

oprzeć się wrażeniu pewnej analogii pomiędzy brakiem troski władz Warszawy
o los lokatorów reprywatyzowanych kamienic a brakiem troski o los mieszkańców ursynowskich bloków, którzy od lat
nie mogą doczekać się uregulowania
kwestii własności gruntów, na których
posadowione są ich budynki. Patryk Jaki – już podczas lipcowego spotkania w
Domu Sztuki – zapowiedział zdecydowane zajęcie się tym tematem, będącym
jednym z elementów porządkowania
przestrzeni publicznej w Warszawie, na
które kandydat Zjednoczonej Prawicy
kładzie wyjątkowy nacisk.
Decydujące znaczenie dla prawidłowego rozwoju przestrzennego Warszawy ma jednak kwestia uchwalenia planów zagospodarowania. Również
mieszkańcy Ursynowa w znacznym
stopniu odczuwają skutki opieszałości
obecnych władz miasta w tej dziedzinie. Kolejne bloki „wciskane” w miejsce
dotychczasowych terenów rekreacyj-

nych, parkingów, skwerów, placów zabaw... to zmora naszej ursynowskiej
przestrzeni. Takim działaniom deweloperów i niektórych spółdzielni mieszkaniowych może zapobiec pilne uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego, które przez Patryka Jakiego uznawane jest za jeden z podstawowych priorytetów w działalności
prezydenta Warszawy.
Trwające od wielu lat „dogęszczanie” ursynowskiej zabudowy, skutkuje
negatywnymi konsekwencjami dla naszych dzieci. Szkoły podstawowe pękają w szwach, nie gwarantując już ani
odpowiedniego komfortu, ani oczekiwanego bezpieczeństwa przebywającym w nim uczniom. W przedszkolach
na Ursynowie praktycznie każdą wolną
przestrzeń zagospodarowano już na sale dydaktyczne, co nie sprzyja harmonijnemu rozwojowi dzieci. Lista oczekujących na przyjęcie do publicznego żłobka dawno przekroczyła granice absurdu. W tej sytuacji cieszy jedna z pierwszych deklaracji złożonych przez Patryka Jakiego o budowie 50 żłobków i
przedszkoli na terenie Warszawy, w
tym co najmniej dwóch takich obiektów
na Ursynowie.
Patryk Jaki przedstawia w swojej
kampanii konkretne propozycje dla
Warszawy, ponieważ ma precyzyjną
wiedzę o problemach warszawiaków
oraz jasną wizję rozwoju naszego miasta. A jego działalność w Komisji Weryfikacyjnej pokazuje, że jest człowiekiem
czynu. Również mieszkańcy Ursynowa
mogli się już przekonać, że Patryk Jaki
zdecydowanie przystępuje do działania. Podczas gdy jego główny kontrkandydat ograniczył się do deklaracji,
że jest „za natychmiastowym zainstalowaniem” filtrów na wylotach spalin z
POW, Patryk Jaki doprowadził do konkretnych działań w tej sprawie. Efektem jego aktywności są trwające już
przygotowania do badania jakości powietrza (które pierwotnie miały być
przeprowadzone po uruchomieniu tunelu) oraz jasna deklaracja ze strony
Ministerstwa Infrastruktury, że filtry

nie dość, że NA PEWNO zostaną zamontowane (pomimo iż umowa zawarta z wykonawcą jeszcze za rządów PO
nie dawała takiej gwarancji), to termin
ich instalacji będzie maksymalnie zbieżny z terminem uruchomienia tunelu.
Rafał Trzaskowski – tak silnie podkreślający swoje wykształcenie, aby
przypodobać się gustom ursynowskich
wyborców – przez kilkanaście lat swojej działalności publicznej trzymał się z
dala od tutejszych mieszkańców. Dopiero w ciągu ostatnich kilku miesięcy
próbuje się kreować na człowieka wsłuchującego się w problemy swoich sąsiadów. Pytaniem retorycznym pozostaje choćby, co zrobił, aby udostępnić
mieszkańcom Ursynowa park Natoliński, znajdujący się na terenie Kolegium
Europejskiego, w którym od kilkunastu lat pracuje...
Tymczasem dla Patryka Jakiego rozmowy z mieszkańcami Warszawy to od
dłuższego czasu „chleb powszedni”, a
wieloletnie doświadczenie samorządowe pozwala mu jasno i precyzyjnie odpowiadać na zadawane przez nich pytania. Miałam przyjemność uczestniczyć w każdym z jego spotkań, jakie
miały miejsce na Ursynowie i za każdym razem byłam pod wielkim wrażeniem uwagi, zrozumienia i życzliwości, z jakimi wsłuchiwał się w zgłaszane
przez mieszkańców problemy. Właśnie
tego powinniśmy oczekiwać od dobrego gospodarza Warszawy.
Katarzyna Polak
(Prawo i Sprawiedliwość)
Radna Dzielnicy Ursynów

Czym się trujemy i po co nam filtry
Zanieczyszczenie powietrza to od niedawna częsty temat na ustach ursynowian. Pewnie dlatego
od niedawna, bo i naukowcy dopiero jakiś czas
temu wzięli pod przysłowiową lupę jakość mieszaniny gazów, którą oddychamy.
Wątpliwości, pytania, a tym
bardziej niepokój budzi na Ursynowie budowa Południowej
Obwodnicy Warszawy bez filtrów spalin. Czy jest czego się
bać?
Intuicja każdego człowieka
podpowiada – tak, jest. I chociaż
na temat ten w ciemno wypowiada się wiele osób, mało kto
zdaje sobie sprawę dlaczego.
Przyjrzyjmy się zanieczyszczeniom powietrza w sposób profesjonalny.
Powietrze zanieczyszczają
głównie pyły oraz gazy. Zagrażają przede wszystkim pyły PM
2.5, PM 10 (czyli drobiny o średnicy odpowiednio poniżej 2,5 i
10 mikrometrów), cząsteczki
ozonu, dwutlenku siarki i azotu
(NO2 łatwo dimeryzuje do bezbarwnego N2O4), monotlenku
i dwutlenku węgla, benzenu, formaldehydu, benzofuranu oraz
dioksyny (polichloropochodne
oksantrenu). Oczywiście, to tylko niektóre ze składników trującej mieszanki, która znajduje
się na co dzień w powietrzu. W
grupie największego ryzyka
znajdują się przede wszystkim

dzieci, kobiety noszące ciążę, a
także osoby starsze i chorujące
na przypadłości układu krążenia czy układu oddechowego.
Niemniej zawieszone w powie-

trzu cząstki zanieczyszczeń negatywnie wpływają na długość i
jakość życia każdego z nas.
W wieku rozwojowym oraz
dorosłym pyły zawieszone w powietrzu mogą wpłynąć na nadmierne występowanie zapalenia
oskrzeli oraz nasilić przebieg anginy czy astmy, powodując jej
ataki. Należy tutaj nadmienić,
że pośrednio problemy z oddychaniem są w stanie doprowadzić do niedotlenienia mięśnia

sercowego, a ostatecznie nawet
zaburzeń w jego pracy.
Powszechnie, a więc każdego
dnia, wszyscy jesteśmy narażeni
na obniżenie produktywności i

gorsze samopoczucie. Ciała obce w układzie oddechowym to
także zwiększone ryzyko choroby nowotworowej. Komórki
urzęsionego nabłonka wielorzędowego ulegają metaplazji, czyli przemianie w inny typ komórek, stając się nabłonkiem płaskim. Proces ten daje podłoże do
schorzenia powszechnie określanym jako rak, czyli nowotworu nabłonka. Brak rzęsek ułatwia również wnikanie drobno-

ustrojów chorobotwórczych i
rozwój np. zapalenia oskrzeli.
Niewymienianym na ogół zagrożeniem jest znany ze szkoły
ozon, czyli trójatomowa cząsteczka tlenu (normalna posiada
dwa atomy). Choć występuje
głównie w górnych warstwach
atmosfery, zanieczyszczenia i
spaliny wpływają na wzrost jego
syntezy na niższych poziomach.
Działanie ozonu poznamy, doświadczając podrażnienia oczu i
dróg oddechowych. Podwyższone stężenie może doprowadzić
nawet do skurczu oskrzeli. Z lżejszych objawów jest to ból głowy,
niewyjaśnione zmęczenie i nadmierny oddech.
Monotlenek węgla znamy z
doniesień medialnych pod nazwą zwyczajową „czad”. Pochodzi on z reakcji spalania, a więc
bezpośrednio można kojarzyć
go też z samochodami. Podwyższone stężenie hemoglobiny połączonej z czadem (karboksyhemoglobiny), niezdolnej do przenoszenia tlenu, mają również
palacze. Powoduje to małą wagę
rodzących się dzieci, a na co
dzień bóle głowy, degradację
wzroku i problemy oddechowe.
Zatrucie monotlenkiem węgla
negatywnie wpływa na przeżywalność osób z zawałem mięśnia sercowego.
Dwutlenki siarki i azotu mają różne źródła pochodzenia,
ale na nasze zdrowie wpływają podobnie. Te pierwsze, biorą się w znaczącej ilości ze spa-

lania drewna oraz torfu, a także paliw samochodowych.
Dwutlenek azotu jest z kolei
jeszcze bardziej powszechny,
bo produkuje go niemal każde
przedsiębiorstwo przemysłowe i elektrownie. I tutaj największą wrażliwością cechują
się dzieci poniżej 5-go roku życia, astmatycy, seniorzy i chorzy z problemami dotyczącymi krążenia lub układu oddechowego. NO2 wpływa na
zmniejszenie sprawności naszego układu immunologicznego (odpornościowego) i w
efekcie istnieje większe ryzyko infekcji czy zakażenia.
Ciężko wymienić wszystkie
powikłania po wdychaniu substancji organicznych, takich jak
benzen, formaldehyd, benzofuran. Należy wskazać przede
wszystkim na ich wysoką toksyczność i rakotwórczość. Mogą
działać uczulająco i niszcząco na
poszczególne organy, a rozstroje organizmu, jakie mogą powodować, są naprawdę rozległe i
różnorodne. Choć co do szkodliwości dioksyn toczy się dyskusja naukowa, to właśnie nimi
otruto niegdyś prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę. Drobiny
tych substancji mamy dzisiaj w
naszym otoczeniu.
Niebagatelny wpływ na
zwiększenie zanieczyszczenia
może mieć wyrzucanie niefiltrowanego powietrza z Południowej Obwodnicy Warszawy,
z której spaliny będą koncen-

trować się w tunelu i wydobywać dwoma wyrzutniami na jego końcach. Na ten moment
mamy tylko obietnice niektórych polityków, że filtry będą.
Kiedy? Tutaj znów mamy różne
wersje. Nie jest zatem do końca
pewne, że nie będziemy wdychać powietrza „wzbogaconego” o wymieniane substancje
przez blisko 100 tysięcy aut na
dobę, które według szacunków
będą tamtędy przejeżdżać. Jako
PROJEKT URSYNÓW, stowarzyszenie mieszkańców Ursynowa, zapowiadamy dalszą
walkę o montaż filtrów już w
momencie oddania POW do
użytku.
Na podstawie dokumentu
„Extreme Weather Events and Public Health Responses” red. Wilhelm Kirch, Bettina Menne, Roberto Bertollini – na zlecenie Europejskiego Biura Regionalnego
Światowej Organizacji Zdrowia.
Bartosz Zawadzki
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Żeby nam demokracja nie umarła...
’dmieniane przez wszystkie możliwe przypadki słowo “demokracja” od
lat nie schodzi z ust polskich polityków. Szczególnie przed kolejnymi wyborami. Pomyślałem, że najwyższy czas liznąć nieco więcej wiedzy na
ten temat. Pomyszkowałem więc w literaturze, trochę w sieci i wyłonił się obraz
demokracji jakiej jeszcze nie znałem. Okazuje się bowiem, że demokracja jest...
podzielna. Panowie Steven Levitsky i Daniel Ziblatt, autorzy książki “How democracies die” (Jak umierają demokracje), doszli do wniosku, że żaden demokratyczny ustrój nie jest w stanie przetrwać,
jeśli elity i społeczeństwo porzucą dwie podstawowe zasady: wzajemnej tolerancji oraz instytucjonalnej wstrzemięźliwości. Ci dwaj faceci to wybitni politolodzy wykładający na najbardziej prestiżowych uniwersytetach Harvarda, Stanforda czy Berkeley.
Obaj mocno obawiają się o los demokracji. Levitsky ujmuje to tak: “Nasze instytucje demokratyczne wciąż są silne, mimo to chcę apelować do amerykańskich obywateli, że demokracji nie można
uznawać za pewnik. Zbyt długo i zbyt wielu Amerykanów, włączając w to także mnie, sądziło, że
niezależnie od tego jak nieodpowiedzialnie czy podle się zachowamy, nie uda się złamać amerykańskiej demokracji. Naszym celem jest pokazanie jakie mogą być koszty ignorowania norm. Ostrzegamy przed głęboką polaryzacją polityczną, która wyzwoliła epidemię łamania dotychczasowych
zasad. Do czego to doprowadzi?”. To dobre pytanie. Do mnie najbardziej trafia fraza o epidemii łamania dotychczasowych zasad w polityce, wyrażającej się m. in. brakiem szacunku dla rywala i dążeniem do totalnej dominacji, czyli opanowania trzech wyodrębnionych jeszcze przez Monteskiusza części składowych władzy w państwie – egzekutywy, legislatywy i judykatywy.
Amerykański tygodnik “Newsweek” w swoim międzynarodowym wydaniu pisze m. in.: “Coś bardzo niepokojącego przewala się przez Europę Środkowo-Wschodnią. Nie ma już “łagodnego optymizmu” z lat 90., kiedy kraje tego regionu liczyły na szybkie wejście do Unii Europejskiej, a ich obywatele widzieli w garażach BMW albo mercedesy zamiast trabantów. Niestety, wraz z nadejściem
demokracji w krajach tych pojawiło się kumoterstwo. Po wejściu do UE politycy szybko nauczyli się,
że mogą przekierowywać fundusze na rzecz sprzymierzeńców i przyjaciół, nie ryzykując sankcji ze
strony Brukseli (...). Teraz dochodzą dodatkowe problemy. Kraje takie jak Węgry, Słowacja i Polska
zaczynają przypominać “kierowane demokracje”, w których głosowanie pozostanie wolne i uczciwe, ale niezależne instytucje gwarantujące przestrzeganie praw obywatelskich stają się przedmiotami kontroli politycznej”.
zy demokracja w naszej części Europy rzeczywiście jest zagrożona? Z badań wykonywanych corocznie od 2006 r. przez Economist Intelligence Unit (jednostka badawcza związana z prestiżowym brytyjskim tygodnikiem “The Economist”) wynika, że tak. Opracowywany przez EIU tzw. wskaźnik demokracji (ang. Democracy Index) bada jej stan w 167 krajach świata. Opiera się na 60 wskaźnikach zgrupowanych w pięciu różnych kategoriach (proces wyborczy i
pluralizm, swobody obywatelskie, funkcjonowanie administracji publicznej, partycypacja polityczna oraz kultura polityczna) i jest średnią ważoną na podstawie odpowiedzi na 60 pytań. Każde z pytań posiada dwie lub trzy możliwe odpowiedzi do wyboru. Większość odpowiedzi to głos ekspertów, ale niektóre udzielane są na podstawie badań opinii publicznej. Państwa dzielone są na „demokracje pełne”, „demokracje wadliwe”, „systemy hybrydowe” oraz na „systemy autorytarne”. System hybrydowy to częściowo zrefor„Patrząc na pierwszą dziesiąt- mowany socjalizm (np. Chiny LudoOpracowany na podstawie zakę krajów uznawanych za wzo- we).
stosowanych algorytmów wskaźnik
rzec demokracji, widzimy, że decyduje o klasyfikacji danego krademokracje pełne od 8 do 10; deprzodują te, w których religia i ju:
mokracje wadliwe od 6 do 7,9; sysKościół nie grają pierwszopla- temy hybrydowe od 4 do 5,9; reżimy
autorytarne poniżej 4.
nowych ról w państwie”
W 2017 roku Polska spadła na 53
miejsce, choć w 2006 r. startowaliśmy z 46 lokaty. Otrzymaliśmy ocenę łączną 6,67, co plasuje nas
w kategorii “Demokracja wadliwa”. Średni poziom wskaźnika dla 21 krajów Europy zachodniej wyniósł 8,38. Europa wschodnia natomiast z roku na rok dołuje, co nie napawa optymizmem. Główne powody takiego status quo to brak kultury politycznej, chaos w trwających nadal transformacjach ustrojowych (vide: Polska), trudności w wypracowaniu skutecznych narzędzi chroniących rządy prawa oraz korupcja. Na 28 krajów naszego regionu aż 12 to demokracje wadliwe, 11 to ustroje mieszane, a pozostałe to kraje autorytarne.
iezależny politycznie “The Economist” określa PiS jako partię nacjonalistyczną – demolującą instytucje demokratyczne. Jako przykład podaje zniszczenie Trybunału Konstytucyjnego, przejęcie kontroli nad publicznymi mediami, ograniczenie prawa do zgromadzeń oraz
zmiany w systemie mianowania sędziów. Choć nie jestem, nie byłem i nie będę fanem PiS, uważam
tak miażdżącą opinię za krzywdzącą. W Polsce zmiany były konieczne, wszak nie można było dalej
tolerować poprzedniej władzy, której prominentni przedstawiciele określali nasz kraj jako “państwo teoretyczne”, “ch... dupa i kamieni kupa”, bądź “Murzynię”. Nie można też było dalej tolerować
złodziejstwa na gigantyczną skalę (np. bezkarnie okradające skarb państwa mafie vatowskie czy Amber Gold) oraz wszechobecnej korupcji (afera reprywatyzacyjna). Zgadzam się tylko z jednym zarzutem brytyjskiej gazety: totalna kontrola mediów publicznych. Tak stronniczej Publicznej nie było od czasów stanu wojennego. To zły znak dla demokracji, jeśli publiczne media znajdują się pod kontrolą rządu.
Wąskiej grupie państw o pełnej demokracji od lat przewodzą kraje skandynawskie, przede wszystkim Norwegia. Z państw pozaeuropejskich do tego elitarnego grona zaliczają się tylko Nowa Zelandia, Kanada, Australia i Urugwaj. Listę krajów o wadliwej demokracji otwierają... Stany Zjednoczone, a zamyka Ekwador. Za kraj najbardziej totalitarny uznawana jest Korea Północna. Według wydania z 2017 roku Norwegia zdobyła w sumie 9,87 pkt. w skali od zera do dziesięciu. Na drugim miejscu umieszczono Islandię (9,58), a na trzecim Szwecję (9,39). Nowa Zelandia zajmuje miejsce
czwarte (9,26), tuż za nią plasuje się Dania, kolejny kraj skandynawski (9,22). Index nie pozostawia
żadnych wątpliwości: Skandynawowie ze swoją najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią chrześcijaństwa, jaką jest protestantyzm, przodują w każdym rankingu oceniającym stan demokracji.
To daje dużo do myślenia. Patrząc na pierwszą dziesiątkę krajów uznawanych za wzorzec demokracji, widzimy, że przodują te, w których religia i Kościół nie grają pierwszoplanowych ról w państwie oraz nie posiadają i nie łakną wpływów politycznych, jak to dzieje się na przykład w Polsce. Podczas nabożeństwa na Jasnej Górze arcybiskup Wacław Depo nawoływał ponad 100 tys. wiernych do
walki “o zwycięstwo moralne, triumf prawdy i miłości, które ma być możliwe poprzez postawienie
Ewangelii nad Konstytucją”. Widać Jego Fluorescencji marzą się czasy, kiedy to właśnie Ewangelia
była jedyną wykładnią prawa, dzięki czemu karząca ręka Kościoła rzymskokatolickiego, zwana
Świętą Inkwizycją, mogła wysyłać na stos i torturować setki tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. W ogóle nazwanie tej przestępczej organizacji mianem “świętej” to po prostu obraza Pana Boga.
Po wojnie trzydziestoletniej (1618 –1648) państwa protestanckie poszły niebywale do przodu. Coroczne przesłuchania wiernych przez pastorów ze znajomości Biblii i katechezy Lutra sprawiły, że w
czasach, kiedy w Europie panował głęboki analfabetyzm, szwedzki chłop umiał czytać i pisać. Kościół
w Polsce nie był zamknięty na postęp, ale chciał mieć nań wpływ. Dlatego z jednej strony angażował
się w rozwój nauk przyrodniczych, a z drugiej zakazywał publikacji dzieł Kopernika czy Galileusza.
rzodujące od lat w rankingu “The Economist” Norwegia, Islandia i Szwecja zaliczane są do
najbardziej zsekularyzowanych krajów Europy zachodniej. Nie uczą tam religii lecz religioznawstwa. Celem nauczania jest poznawanie nie tylko religii chrześcijańskiej, ale też judaizmu,
buddyzmu, islamu, hinduizmu oraz mitologii. Aktualne problemy moralne i etyczne uczniów nauczyciel omawia nie tylko z punktu widzenia chrześcijaństwa. I chyba tu leży pies pogrzebany. I właśnie
tego rodzaju edukacja jest szczepionką chroniącą demokrację przed upadkiem, bo wpajającą dzieciom
i młodzieży to, o czym wyżej piszą Levitsky i Ziblatt – tolerancję polegającą na uszanowaniu cudzego
wyglądu, ubioru, religii, preferencji seksualnych i sposobu życia, jak również instytucjonalną wstrzemięźliwość (zespół pewnych norm prawnych i obyczajowych). Jedynie tego rodzaju edukacja wykształci nam kiedyś elity, które uszanują vox populi i uczynią z Polski kraj prawdziwie demokratyczny. Organizowanie w polskich szkołach mszy, apeli z okazji Dni Papieskich oraz pielgrzymek, jak również
święcenie przez księdza tornistrów uczniów pierwszych klas, spowoduje, że zamiast awansować do
pierwszej ligi (“Demokracje pełne”) spadniemy do trzeciej (“Systemy hybrydowe”).
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Metro z metra
Jeszcze na dobre nie zaczęła się kampania wyborcza w stolicy, a już Warszawie przybyło
kilka linii metra. Jeden z kandydatów zaproponował cztery linie kolejki podziemnej, na co
konkurent odpowiedział pięcioma liniami metra. Jakby tego było mało, to dołożył jeszcze linię tramwajową, . Wkrótce może okazać się, że na planie Warszawy trudno będzie wyszukać
miejsca bez linii i stacji metra. Pamiętajmy, przed wyborami buduje się wszystko szybko i tanio. Po wyborach, wciśniemy się w istniejące już metro i tak możemy jechać do następnych
wyborów.
Jerzy Derkacz

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Potrzebna edukacja nowego typu!
oczątek września oznacza powrót do szkoły dla całej rzeszy uczniów. Po
wakacyjnej przerwie pora zasiąść w szkolnych ławkach. Właściwie ławki ze szkół zniknęły. Uczniowie mają do dyspozycji mniej lub bardziej wygodne krzesła. Zresztą, bardziej niż o wygodę chodzi o to, aby były one zdrowe
dla kręgosłupa i bynajmniej nie chodzi o kręgosłup moralny, a o układ mięśniowy i kostny ucznia. Od nich bowiem zależy jego prawidłowa sylwetka. Nawyki nabywane w szkole niezależnie od wieku i płci są utrwalane w dalszym życiu. Z wadami postawy jest niestety coraz
większy problem. Pomimo powszechnej wiedzy na ten temat jest to problem, który się nasila. Jedną z przyczyn jest wielogodzinne ślęczenie nad laptopami, czy smartfonami. Nie równoważy tego
odpowiednia porcja aktywności fizycznej.
W porannych promieniach słońca błyszczą świeżo wymyte fryzury uczniów. Nieporadnie noszone garnitury, marynarki, krawaty i białe koszule świadczą o tym, że w grę wchodzi jakaś nadzwyczajna okazja. Dziewczęta odłożyły poszarpane na kolanach jeansy, a w ich miejsce założyły schludne sukienki. W połączeniu z białymi bluzkami i koszulami tworzą wygląd bardziej oficjalny niż zwykle. W powietrzu unosi się atmosfera czegoś nowego, czegoś, co dla uczniów, zapewne też dla rodziców i nauczycieli oznacza rozpoczęcie nowego etapu w edukacji młodego człowieka. Właśnie
ze względu na podniosłą atmosferę tego szczególnego dnia młodzi ludzie, stojący grupkami na przystankach, czy tłoczący się w metrze i przemieszczający się na trasach prowadzących do szkół, starają się wyglądać jak najlepiej.
Rok szkolny to nie tylko inauguracja. Po niej przychodzi czas na ciężką pracę, przychodzą obowiązki. Tych ostatnich wcale nie ubywa. Przeciwnie, jest ich coraz więcej. W dodatku każdy, kto chce
osiągnąć coś w dorosłym życiu, musi pracować na sukces od najwcześniejszych lat szkolnych.
Początek roku szkolnego, jak zwykle,
„Początek roku szkolnego, skłania do dyskusji nad kondycją systemu
szkolnictwa. Strony atakują się z dwóch
jak zwykle, skłania do
skrajnie różniących się punktów widzenia.
dyskusji nad kondycją
Dla poparcia tej czy innej tezy zwolennicy
istniejącego stanu rzeczy i jego przeciwnisystemu szkolnictwa”
cy nie przebierają w środkach. Chcą dowieść słuszności swoich racji. Obrońcy zaś skupiają się na jego zaletach. Drudzy uważają, że cały system oświaty jest do zmiany. Prawda w tym przypadku wcale nie leży pośrodku. O tym, czy
system edukacji jest właściwy, świadczą efekty. To od nich zależy, czy absolwenci szkół znajdą
możliwości realizowania swoich oczekiwań, znajdą dobrze płatną pracę zaspokajającą ich zawodowe ambicje.
Bolączką naszego systemu edukacji jest jego rozmijanie się z potrzebami gospodarki, przemysłu
oraz innych dziedzin ewentualnej aktywności zawodowej. W efekcie młodzi ludzie opuszczają
mury uczelni z dyplomem do niczego nieprzydatnym. Tworzone są całe zastępy absolwentów z dyplomem z np. marketingu i zarządzania, z którym nie wiadomo co robić dalej. Żadna nowoczesna
gospodarka nie jest w stanie wchłonąć takiej liczby niedoszłych menedżerów. To tylko jeden z
przykładów, a jest ich znacznie więcej.
Kolejnym problemem jest jakość edukacji, zwłaszcza na etapie studiów wyższych. O jej poziomie
decyduje kadra naukowa poszczególnych uczelni, a ta nie zawsze nadąża za bieżącymi potrzebami, które ma rynek pracy. O wartości zapewnianego naszej młodzieży wykształcenia w dużej mierze (choć nie jest to jedyny wiarygodny wskaźnik) świadczą światowe rankingi szkól wyższych, a
te są mało pocieszające. Według Centrum Światowych Rankingów Uniwersytetów (CWUR) z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, polskie uczelnie plasują się na dość dalekich pozycjach:
Uniwersytet Warszawski (260), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (381), Politechnika Warszawska (576), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (633), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (741), Uniwersytet Wrocławski (776), a Warszawski Uniwersytet Medyczny
(834), co sytuuje go niemal na końcu listy.
Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Warto zastanowić się nad nimi, bo tak marny wynik na tle
innych krajów świadczy o niedostatkach naszego systemu szkolnictwa. Samo „dosypywanie” publicznego grosza nie rozwiąże istniejących problemów.
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PANI poszukuje do wynajęcia
kawalerki lub małego
mieszkania na Ursynowie,
506 063 818
POKOJE pracownicze, Chylice,
698 896 421

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 znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

ODSPRZEDAM działający na
Ursynowie klub gastronomiczny
(300 m2 ) z pełnym
wyposażeniem,
601 21 79 31
(ogł. nie dotyczy nieruchomości)

SKUP AUT I MOTOCYKLI
KAŻDY STAN
791 373 004

ANGIELSKI, różne poziomy,
609 373 575
FRANCUSKI, 880 321 787
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA, fizyka, matury,
gimnazjalne, ósmoklasisty,
bezstresowo, wieloletnie
doświadczenie, 605 783 233

BEZPOŚREDNIO sprzedam
mieszkanie na Ursynowie, przy
ul. Surowieckiego. 4 pokoje
(74,5 m2), cena 640 tys. zł do
negocjacji. Tel. 724 318 220
DO WYNAJĘCIA na Mokotowie
pokoik 13 m2, internet. Cena dla 1
os. 800 zł/m-c + kaucja; dla 2
osób 1150 zł/m-c + kaucja.
Tel. 500 232 863
DZIAŁKI budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361
DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, leśne, Prażmów,
602 770 361

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
! Józefosław, segment 114 m2,
do wejścia, c. 490 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,
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera,
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:
! Kabaty, 62 m2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840
! Mieszkanie k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c
Lokale handlowe :
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Ochota, do sprzedania 144
m2, lokal z najemcą na 10 lat,
stopa 8%, 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

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTROINSTALACJE, usługi
elektryczne, 500 466 774
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
także sprawni renciści i emeryci,
509 129 984
PILNIE poszukiwany pracownik
produkcyjny – Piaseczno. Mile
widziane kobiety - 725 258 529
POMOC do kuchni, 2-3 razy w
tygodniu, wieczorem, 506 040 519
POMOC kuchenna, do pracowni
garmażeryjnej, Mysiadło,
603 68 65 61
PRACOWNIK biurowoksięgowy mile widziana obsługa
Comarch: k.bak@atsreklama.pl,
tel. 602 537 844
PRZYJMĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu
samochodowego na Ochocie.
Zgłoszenia pod tel. 501 190 552
ZATRUDNIĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 696 249 568
ZATRUDNIĘ pracowników
kuchni: do gotowania zup
mlecznych, obróbki warzyw,
kierowcę i kucharza, KonstancinJeziorna, 508 318 341
ZATRUDNIĘ w biurze
rachunkowym na Ursynowie w
zakresie pełnej rachunkowości,
666 66 44 82
ZATRUDNIĘ na parking
emeryta niepalącego, 691 473 778

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,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777

REMONTY, układanie
parkietów, cyklinowanie
bezpyłowe, tel. 601 347 318
Franciszek
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

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
BIOENERGOTERAPIA, masaż
leczniczy, wróżby, 500 232 863
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Największa garażówka w Warszawie
Dziewięćdziesiąt lat minęło!
To piękny wiek – brzmiały dalsze słowa piosenki, ale
pierwszego września, na sobotnim spotkaniu jubileuszowym Zbigniewa Mizikowskiego, najgłośniej śpiewano STO LAT! I oczywiście grano w brydża. Doktor
Mizikowski jest zapalonym brydżystą i uroczystość zorganizowali mu przyjaciele z Klubu Brydża Sportowego
NOK, prowadzonego przez Stanisława Wzorka.
Wierność brydżowi docenił Maciej Czajkowski, prezes Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego, który wręczył Jubilatowi pamiątkową mosiężną tabliczkę. Panowie z przyjemnością zagrali w
parze. Na tym nie koniec. Trzeciego września, na cotygodniowym
turnieju „Pierwszy krok”, dyrektor Biura Sportu i Turystyki Urzędu m. st. Warszawy Janusz Samel obdarował Jubilata przepiękną
statuetką, gratulując i życząc 200 lat, a także dalszych sukcesów
przy zielonym stoliku. Cała sala na stojąco odśpiewała zaskoczonemu i wzruszonemu Jubilatowi STO LAT! Emocje nie przeszkodziły
w grze i bohater wieczoru zajął siódme miejsce na 43 pary! Szacowny Jubilat wiele lat pracował za granicą, a ze sportem związany był
od dawna, także jako lekarz kadry Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Jako że brydż to także sport, i to wymagający treningu, koncentracji i niezłej kondycji, jakiej Jubilatowi serdecznie życzymy.

W ostatnią niedzielę odbyła się jedna z największych
wyprzedaży garażowych w
Warszawie i to właśnie na
Ursynowie, tradycyjnie już
na parkingu przed urzędem dzielnicy.
Była to pierwsza Ursynowska
Ratuszowa Wyprzedaż Garażowa edycji jesiennej. Kolejne odbędą się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w tym samym
miejscu, a w przypadku złej pogody w garażu podziemnym ursynowskiego ratusza.
Podczas niedzielnej garażówki wystawiło się ponad 200 wystawców i odwiedziło garażówkę
około 3000 osób. Prawdziwe tłumy, piękna słoneczna pogoda,
liczne okazje, sprzedaż i kupno,
wszystko w jednym miejscu – tak
właśnie minęła niedziela tym
osobom, które odwiedziły parking przy Al. KEN 61. Jak zawsze
można było znaleźć prawdziwe
perełki. Wiele osób było zachwyconych po powrocie garażówki
po przerwie wakacyjnej.
Wśród wystawców można było spotkać stałych bywalców, ale
również wiele nowych osób. Na

facebookowym forum Ursynowska Ratuszowa Wyprzedaż Garażowa znalazły się wpisy, że wiele osób widziało wydarzenie ze
swojego balkonu i kolejnym razem już 7 października weźmie
w nim czynny udział. Nowością
edycji jesiennej będą tematyczne
garażówki – mój pomysł, dzięki
któremu każda edycja wyprzedaży będzie miała dodatkowy
temat np. meble, szeroko rozumiane części motoryzacyjne z
artykułami rowerowo-samochodowymi czy na przykład garażówka, na której będziemy mogli sprzedawać lub wymieniać
się roślinami.
Czekam na Państwa pomysły.
Naturalnie kwestia “tematycznej garażówki” nie zmieni faktu, że będziemy na poszczególnych wyprzedażach sprzedawać
wszystko tak jak do tej pory, tyle że niektóre przedmioty – “inne, większe, gabarytowe, niecodzienne” będą mieć “swoje dni”.
Od ostatniej garażówki mamy
na niej również strefę GRATIS –
przedmioty, których nie potrzebujemy i chcemy je po prostu oddać wydzielamy w odpowiednio

widoczny sposób, oznaczamy
kartką z napisem „Strefa GRATIS”, dzięki czemu każdy zainteresowany może wziąć sobie to,
co mu się podoba. Sprzedający
natomiast będą mieli „lżejszy”
powrót do domu. Ten pomysł
spotkał się z bardzo dużym uznaniem wśród garażówkowiczów.
Głosowanie na temat tematycznych garażówek jak i wszystkie informacje dotyczące Ursynowskiej Ratuszowej Wyprzedaży Garażowej znajdują się na
grupie na Facebooka: www.facebook.com/groups/ursynowska-

garazowka, na którą wszystkich
zapraszam już dziś!
7 października podczas najbliższej garażówki odbędzie się
również pod urzędem dzielnicy
zbiórka odzieży i butów dla najbardziej potrzebujących. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszam. Bardzo się cieszę, że Ursynowska Ratuszowa Wyprzedaż
Garażowa wpisała się na stałe w
krajobraz naszej dzielnicy i że
był to, jak określają mieszkańcy
– „strzał w dziesiątkę”.
Krystian MALESA
radny Dzielnicy Ursynów

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro

W sobotę targi sportowe przy Dereniowej

3 września minęła 28. rocznica śmierci Mieczysława Fogga. W tym dniu tradycyjnie rozpoczął się kolejny (już piętnasty) Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro im.
Mieczysława Fogga, organizowany pod Honorowym Patronatem Rodziny Foggów, Prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Muzeum Polskiej Piosenki
w Opolu i Biblioteki Polskiej Piosenki w Krakowie.
Laureaci festiwalowych Złotych Liści Retro występują przez cały wrzesień na terenie całego
kraju, w Kaliszu, Lublinie, Toruniu, Radomiu, Wrocławiu, Sopocie, Krakowie, Tarczynie, Grodzisku Mazowieckim, Zakopanem, Głogowie, a nawet w kanadyjskim Toronto.
Mieszkańców Warszawy zapraszamy do Teatru Sabat Małgorzaty Potockiej na Wodewil Starej Warszawy (ul. Foksal 16, czwartek, 6.09, piątek 21.09 i czwartek 27.09). Teatr Ateneum zaprasza na kabaret literacki Sceny niemalże małżeńskie Stefanii Grodzieńskiej z piosenkami Jerzego Jurandota
w wykonaniu Grażyny Barszczewskiej i Grzegorza Damięckiego (ul. Jaracza 2. spektakle w następny weekend 14, 15 i 16 września o godz. 19.15). Teatr Żydowski zaprasza na widowisko muzyczne
Jak w przedwojennym kabarecie (scena w Klubie Garnizonowym, al. Niepodległości 141a, od środy do soboty 26-29 września, godz. 19), a Teatr Kamienica na biograficzne widowisko muzyczne
Wiera Gran (w roli tytułowej Justyna Sieńczyłło, al. Solidarności 93, sobota 29 września, godz. 20).
Grupa teatralna Warszawiaki zagra podczas imprezy Kercelak na Woli, Warszawska Kapela z Targówka na Jarmarku Piaseczyńskim, a zespół Makabunda z Katarzyną Pakosińską w Milanówku,
gdzie odbędzie się także potańcówka w stylu retro, którą poprowadzi Michał Fogg (wszystkie imprezy w niedzielę, 9 września). Na Święcie Konesera wystąpi Jazz Band Jan Emil Młynarski & Marcin Masecki (niedziela 30 września).
Finał konkursu wokalnego odbędzie się tradycyjnie w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im.
Agnieszki Osieckiej (ul. Myśliwiecka 3/5/7) w sobotę 15 września o godz. 17. Kluboteka Dojrzałego Człowieka na Ursynowie (ul. Lanciego 19) zaprasza na wspólne śpiewanie starych szlagierów
na imprezę Co nam zostało z tych lat, którą poprowadzi Wojciech Dąbrowski, dyr. art. OFPR
(czwartek, 20 września, godz. 18). Zakończenie Festiwalu odbędzie się podczas imprezy plenerowej Jarmark Kreatywności w Ogrodzie Saskim, gdzie z recitalem piosenek retro wystąpi Wojciech Dąbrowski, a potańcówkę poprowadzi DJ Wika (niedziela 30 września, godz. 11-16).

„Rusz się na Ursynowie!” – pod takim hasłem rusza nowa impreza sportowa w
naszej dzielnicy. Czworo medalistów igrzysk olimpijskich będzie promowało
zdrowy tryb życia. Na targach wystawią się kluby, stowarzyszenia kultury fizycznej i fundacje lokalne.
W zdrowym ciele – zdrowy duch. Znakomitej części ursynowian tego hasła nie trzeba przypominać.
To dla nich właśnie w hali UCSiR przy Dereniowej w sobotę, 8 września, odbędą się targi sportowe.
– Chcemy przybliżyć mieszkańcom, a w szczególności dzieciom i młodzieży bogatą ofertę ursynowskich klubów sportowych. Początek roku szkolnego to doskonały moment, żeby zapisać się na
zajęcia i aktywnie spędzać czas po szkole. Oczywiście, nie zabraknie też oferty dla dorosłych, w tym
seniorów – podczas ursynowskich targów sportowych każdy znajdzie coś dla siebie – zapewnia Antoni Pomianowski, zastępca burmistrza Ursynowa.
Idea targów zrodziła się w kwietniu podczas spotkania dzielnicowej Komisji Edukacji i Sportu.
– W trakcie posiedzenia komisji kluby sportowe prezentowały swoje osiągnięcia, ale też zgłaszały różne pomysły, które należałoby zrealizować, aby uatrakcyjnić ofertę sportową dzielnicy, bo Ursynów sportem żyje – mówiła radna Sylwia Krajewska podczas wtorkowej konferencji promującej wydarzenie.
Pomysł zorganizowania targów, który zgłosił mieszkający na Ursynowie złoty medalista olimpijski Tomasz Majewski, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, zarówno klubów i stowarzyszeń
sportowych. Dla nich to okazja do zaprezentowania pełnej oferty aktywności dla ursynowian. Swoim patronatem nadchodzące targi objęło, obok naszego świetnego kulomiota, także troje innych
olimpijczyków – Urszula Kielan, srebrna medalistka w skoku wzwyż z Moskwy, Lesław Ćmikiewicz
– piłkarz złotej drużyny z Monachium oraz Jerzy Pietrzyk – srebrny medalista w sztafecie 4 x 400
metrów w Montrealu.W sobotę nie zabraknie spotkań z medalistami, warsztatów zdrowotnych, konkursów, porad dietetycznych, pokazów tańca oraz aktywności dedykowanych seniorom. Gwoździem
programu będzie sportowa prognoza pogody prowadzona przez Jarosława Kreta. I Targi Sportowe „Rusz się na Ursynowie!” odbędą się w sobotę, 8 września w godz. 10:00 – 18:00 w hali UCSiR
ZOS „Hawajska” przy Dereniowej 48. Wstęp wolny. Imprezę organizuje Stowarzyszenie Polskich
Mediów na zlecenie dzielnicy.

Brydż60+
w NOK
W poniedziałek 17 września 2018 w Klubie Brydżowym NOK przy Na
Uboczu 5 o godz. 11:00
inaugurujemy kurs Brydża od podstaw w ramach Programu
Brydż60+.
Zaczniemy wykładem o
głównych zasadach gry w
brydża i turniejem “na rozgrzewkę”. Kolejne zajęcia będą się odbywały w poniedziałki i środy, także w NOK-u w
godz. 11-13. W sumie przewidujemy 10 zajęć. Jednorazowe wpisowe wynosi 10 zł.
W ramach zajęć dostępne będą podręczniki do gry w brydża (bez dodatkowych opłat
dla uczestników kursu).
Terminy zajęć:
17, 19, 24, 26 września
oraz 01, 03, 08, 10, 15, 17 października w godzinach 11:00
– 13:00
Zgłoszenia mailem na adres lubiebrydza@wp.pl lub
telefonicznie 693 699 731.
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