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Który pedał nacisnąć najmocniej?

M

ądrzy ludzie powiadają,
że zamiast trudzić się
wybieraniem najwłaściwszych kandydatów do samorządu lokalnego oraz do parlamentu, lepiej powołać jeden organ
centralny w postaci Ministerstwa
Zdrowia, Szczęścia i Wszystkiego
Najlepszego, które w mig rozwiązywałoby wszelkie problemy. Można odnieść wrażenie, że nasze państwo nawet już się stało jednym
wielkim ministerstwem robiącym
wszystkim dobrze, a przynajmniej
niedwuznacznie sugerującym, że
robi nam lepiej niż poprzednicy –
o czym zapewnia nas ustami swoich prominentnych przedstawicieli. Wielki Brat trafia do naszych
serc i umysłów, posługując się konkretnymi liczbami: pięćset plus,
trzysta plus – i ile kto tam jeszcze
sobie zamarzy. Obdarowywani
pieniędzmi obywatele są, oczywiście, zadowoleni, więc tym bardziej wierzą, że po blisko 30 latach utajenia powrócił socjalizm i
od tej chwili wszyscy będziemy
mieli po równo.
ój ulubiony ironista z
pogranicza czesko-niemieckiego Gabriel Laub
twierdzi wprawdzie, że nic nie
kosztuje tak drogo jak tanie prawdy, ale kto by tam słuchał tego
urodzonego w Bochni żartownisia
z jego wyrafinowanym żydowskim dowcipem, jakiego nie rozu-
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mie prosty polski lud, jeno co poniektóre – jak powiedziałby Ludwik Dorn – wykształciuchy. Zdaniem Lauba, demokracja to taki
ustrój, w którym nikt nie jest tak
mało ważny, żeby nie mógł innemu zaszkodzić. I dlatego na przykład jakaś podrzędna asystentka
Włodzimierza Cimoszewicza z
czasów, gdy był ministrem sprawiedliwości, sprytną intrygą z posunięciem się do oszustwa – praktycznie wykluczyła go z grona
osób ubiegających się o stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej.
Wiele lat później nasz sąsiad z Ursynowa, zapalony samorządowiec
Piotr Guział potrafił do tego stopnia zaszkodzić burmistrzowi tej
dzielnicy Tomaszowi Mencinie, że
zmusił go do ustąpienia, by nieco
później samemu zostać burmistrzem. Niewiele też brakowało,
iżby Guział wysadził z siodła sprawującą funkcję prezydenta miasta
Hannę Gronkiewicz-Waltz poprzez zainicjowanie odpowiedniego referendum.
statnio sensacją tygodnia
stał się sojusz wiecznie
krytykującego partyjniaków i stającego raz po raz na czele ugrupowań miejskich lewicowca Guziała – z Patrykiem Jakim,
który z namaszczenia Zjednoczonej Prawicy jest poważnym kandydatem na następcę HGW. Choć
na pierwszy rzut oka alians tych
dwu wydaje się próbą pogodzenia wody z ogniem, to jednak
Piotr G. został całkiem serio
przedstawiony jako ewentualny
wiceprezydent Warszawy w razie
zwycięstwa Jakiego, z całą pewnością zwiększając jego szanse. Jednocześnie zaś osierocił zasłużone,
ugrupowanie lokalne Nasz Ursynów, którego był od początku jednym z liderów. No cóż, członkowie
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mocy Społecznej, a może nawet –
podobnie jak Guział – da wyraz
tolerancji i zrozumienia dla osób
kochających inaczej. Tak czy siak,
dwaj politycy, reprezentujący do
niedawna skrajnie różne obozy
ideologiczne, dzisiaj jako tandem
kręcą w tę samą stronę, licząc nie
tylko na moc samych pedałów.
Niemniej, udowadniają poniekąd,
że „wszyscy Polacy to jedna rodzina”. A w perspektywie objęcia stołecznego ratusza kierują się zapewne hasłem zbliżonym do szlagwortu z piosenki Kabaretu Starszych Panów: jeżeli rządzić to nie
indywidualnie, jeżeli rządzić, to
tylko we dwóch.
ariaż reprezentującego
głównie interesy PiS-u
Jakiego z Guziałem kumuluje dwa szeroko znane nazwiska i może utrudnić Rafałowi
Trzaskowskiemu (Koalicja Obywatelska) rywalizację z tym
pierwszym o fotel prezydenta Warszawy. Stołeczne „salony” dają jednak od razu odpór Jakiemu, wrzucając w przestrzeń publiczną choćby taki greps: popieram Prawo i
Sprawiedliwość, dlatego nie głosuję... na PiS. W reakcji na to ktoś
odpowiada: potrzebne reformy,
więc nie chcę Platformy. I bądź tu
mądry człowieku, dokonując przy
urnie wyboru! Obiektywnie patrząc, trudno uwierzyć, by wszystkie hasła wyborcze były możliwe
do zrealizowania. Zwłaszcza te,
które obiecuje się zrealizować niemal od ręki. Bo na tym polu najpewniejszą realizacją po objęciu
władzy będzie pewnie załatwienie
urzędniczych fuch znajomkom albo krewnym – w ramach polityki
prorodzinnej.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l

M

O

NU mogą sobie tylko powiedzieć:
daj kurze grzędę, ona – wyżej siędę. W polityce nie ma bowiem ani
sumienia, ani honoru. Liczy się
tylko korzyść i skuteczność w dążeniu do celu. A jeśli ktoś ma akurat z natury miękkie serce, to jednocześnie musi mieć twardą
d......pę.
a warszawskiej arenie politycznej tkwiący od lat w
samorządzie Guział czuje
się jak ryba w wodzie, umie zapracować na popularność i dobrze
wie, że niemal każdy wyborca –
zamiast chodzić nogami po ziemi,
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woli słuchać bajek o Ziem Obiecanej. Kiedyś Lech Wałęsa obiecywał
każdemu obywatelowi RP po sto
baniek na głowę i na obietnicach
się skończyło. Nic dziwnego więc,
że teraz o wiele bardziej wiarygodni wydają się ci, którzy dają
po pięćset złociszów na drugie
dziecko i po tyleż na kolejne pociechy. Zasiłki prorodzinne stały
się cechą dzisiejszej Realpolitik w
Polsce, mimo że niektórym kojarzą się z funkcjonującą za czasów
PRL instytucją punktów za pochodzenie robotniczo-chłopskie, mających wyrównywać szanse „ludu

pracującego” w rywalizacji z potomstwem wspomnianych wcześniej wykształciuchów.
ardzo jestem ciekaw pospólnych haseł Jakiego i
Guziała w dalszej części
kampanii prezydenckiej. Pan Patryk już chyba trochę rozeźlił swoich prawicowych współtowarzyszy, ogłosiwszy, że będzie popierać w Warszawie zabiegi zapładniania in vitro. Zdaje się też, że
wbrew wcześniejszym deklaracjom nie zamierza już krytykować kierowanej przez Jurka
Owsiaka Wielkiej Orkiestry Po-
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Urodziny rówieśnika Niepodległej Polski

Mocne otwarcie sezonu kulturalnego
Początek września był na Ursynowie wyjątkowy dla miłośników kultury. Dzielnica zaprosiła mieszkańców na tradycyjny
cykl wydarzeń w ramach Inauguracji
Roku Kulturalnego 2018/2019.
Tegoroczny program obfitował przede wszystkim w koncerty, ale mogliśmy uczestniczyć również w spektaklach teatralnych, pokazach filmowych i wystawach.
Hitem okazał się koncert ŻYCIE JEST PIOSENKĄ, który był jubileuszem Jacka Cygana i jego
czterdziestoletniej pracy artystycznej. W programie towarzyszyły mu gwiazdy polskiej estrady i teatru – Joanna Trzepiecińska, Andrzej Seweryn,
Grzegorz Skawiński, Jacek Wójcicki.
Pierwszym z cyklu trzech koncertów z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości był
koncert pt. ODRODZENIE orkiestry Sinfonia Viva
pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. Orkiestra
specjalnie na tę okazję wystąpiła w poszerzonym
składzie, a licznie zgromadzeni ursynowscy melomani wysłuchali dwóch, niezwykle istotnych dla
polskiej kultury muzycznej dzieł: „Fantazji polskiej”
Ignacego Paderewskiego op. 19 na fortepian i orkiestrę, w której wirtuozerią zabłysną jeden z najwybitniejszych polskich pianistów Karol Radziwonowicz, oraz Symfonii e-moll “Odrodzenie” op. 7.
Mieczysława Karłowicza, w pełni prezentującą geniusz i światowy poziom przedwcześnie zmarłego
kompozytora. Występ został nagrodzony długą
owacją na stojąco. Dla widzów Urząd Dzielnicy

przygotował narodowe kokardy podkreślające patriotyczny charakter wydarzenia
Pierwszy raz w Inauguracji wziął udział nowo
powstały Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów,
na scenie którego można było obejrzeć spektakl
pt. Niedźwiedź – w wykonaniu Kompanii Teatralnej Mamro. Ciekawym punktem programu, po
zeszłorocznym udanym koncercie zespołu Breakuot poświęconym Tadeuszowi Nalepie, był również koncert Natalii Sikory wraz z muzykami legendarnego zespołu (Winicjusz Chróst – gitara,
Krzysztof Dłutowski – piano) poświęcony Mirze
Kubasińskiej.
Na ekranie Multikina miłośnicy baletu mogli
obejrzeć Teatr Bolszoj z występem Romeo, a fani
mocniejszych brzmień koncert Hungarian Rhapsody zespołu Queen.
Informacje o bieżącym repertuarze oraz zasadach dystrybucji bezpłatnych kart wstęp dostępne na http://ursynow.pl.
– Tak mocny program to zapowiedź intensywnego i ambitnego całego Roku Kulturalnego na Ursynowie. Cieszę się, że udało nam się trafić w gusta
wymagających odbiorców. Zainteresowanie wydarzeniami i frekwencja potwierdziły, że mieszkańcy Ursynowa pragną kontaktu z kulturą na najwyższym poziomie. Jestem przekonany, że tak bogata i wszechstronna inauguracja to mocny wstęp
do najlepszego w historii Ursynowa sezonu artystycznego – podsumował cykl wydarzeń Łukasz
Ciołko, zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów.

Sadzonki do wzięcia!
W niedzielę 23 września,
w Parku Przy Bażantarni,
każdy ursynowianin może otrzymać cztery bezpłatne sadzonki.
Jest to realizacja zwycięskiego projektu budżetu partycy-

pacyjnego “Kolejne 5000 roślin - krzewów i pnączy rozdanych mieszkańcom do zasadzenia. Nisko rosnących by
skutecznie oczyszczały powietrze”, na który zagłosowało 1
476 osób.

Bardzo się cieszę z realizacji tego projektu i z tego, że wszyscy
możemy przyczynić się do zazielenienia Ursynowa, sadząc rośliny na balkonie lub w przydomowych ogródkach. Podobny projekt zrealizowaliśmy w czerwcu w
czasie Dni Ursynowai cieszył się
on dużym powodzeniem. Jeśli
właściwie zadbamy o sadzonki i
pomożemy im przetrwać zimę to
już wiosną odwdzięczą się pięknymi kwiatami i czystszym powietrzem. – mówi zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów Piotr
Zalewski, odpowiadający m. in.
za Wydział Ochrony Środowiska.
Sadzonki można otrzymać, w
czasie Dnia Patrona Warszawy
bł. Władysława z Gielniowa, w
Parku Przy Bażantarni od godz.
14.00 do godz. 18.00 lub do wyczerpania roślin. Do wyboru będą: forsycje, budleje, liliaki,
bluszcze i winobluszcze. Prosimy
o zabranie swoich toreb aby zapakować rośliny.

W tym tygodniu swoje setne urodziny obchodził wybitny mieszkaniec Zielonego Ursynowa Pan Kazimierz Laskowski. Dostojnego Jubilata z tej okazji
odwiedziła moc znamienitych gości wraz z burmistrzem Dzielnicy Ursynów
Robertem Kempą.
Można powiedzieć, że Pan Kazimierz jest rodowitym ursynowianinem, bo choć 100 lat temu
nie było jeszcze mowy o Ursynowie, to nasz Jubilat urodził się w
tym samym domu na Wyczółkach, w którym mieszka do dziś,
a który jest zaledwie 7 lat starszy
od właściciela. To w nim docho-

wał się pięciorga dzieci, trzynaściorga wnuków i piętnaściorga
prawnuków. A teraz z niecierpliwością wypatruje praprawnuków.
Pan Kazimierz to urodzony samorządowiec. Jeszcze w czasie II
Wojny Światowej w wieku 26 lat
został najmłodszym sołtysem w
historii województwa i pełnił tę
funkcje do 1951 r. kiedy to Wyczółki zostały przyłączone do
Warszawy. Legenda Pana Kazimierza, który jest swoistym liderem miejscowej społeczności, jest
żywa na Wyczółkach, to dzięki
niemu osiedle doczekało się
pierwszego telefonu, chodnika i
linii autobusowej. Do dziś Pan
Kazimierz udziela się społecznie

i jest zastępcą Przewodniczącego
Rady Osiedla Wyczółki.
Urodziny były wspaniałym
momentem do wspomnień zarówno dla jubilata jak również
zaproszonych gości, w tym Księdza Prałata Tadeusza Wojdata,
budowniczego kościoła Wniebowzięcia Pańskiego - pierwszej parafii na Ursynowie Północnym,
w której powstaniu zasługi posiada również Pan Kazimierz.
Jeszcze raz życzymy Panu Kazimierzowi wszelkiej pomyślności i wiele lat w zdrowiu, choć
sam Jubilat życzył sobie jedynie
100 plus VAT…
Dwieście lat, Panie Kazimierzu!

Mieszkańcy Ursynowa chcą nowej pływalni
We środę 19 września
2018 r odbyło się w Dzielnicowym Ośrodku Kultury
Ursynów podsumowanie
konsultacji społecznych
na temat: co wybudować
u zbiegu ulic Kajakowej i
Puławskiej na Ursynowie?
Konsultacje były prowadzone były przez Urząd
Dzielnicy Ursynów od 7
maja do 10 czerwca br.
Ursynów od lat tworzy warunki i inwestuje w działania służące aktywności fizycznej oraz
zdrowiu mieszkańców. Należy
do nich rozwój infrastruktury
umożliwiającej uprawianie różnych dyscyplin sportu (boiska,
hale, korty, pływalnie, siłownie,
ścieżki rowerowe). Działka u
zbiegu ulic Kajakowej i Puławskiej jest ostatnim w tym rejonie, możliwym do zabudowy terenem należącym do Miasta.
Zgodnie z miejscowym planem
(MPZP) może być zagospodarowana poprzez wybudowanie
obiektu sportowego z funkcjami uzupełniającymi.
Urząd Dzielnicy Ursynów m.
st. Warszawy chciał poznać preferencje oraz opinie mieszkańców
dotyczące sposobu zagospodarowania działki leżącej u zbiegu ulic
Kajakowej i Puławskiej. W tym
celu zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
W kwietniu i maju 2018 r. prowadzona była intensywna promocja przedsięwzięcia, by zachęcić jak najwięcej osób do wyrażenia swojej opinii. W trakcie
konsultacji społecznych zorganizowano 4 mobilne punkty informacyjno-konsultacyjne: 7
maja przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, 13 maja
przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, 20 maja na pikniku
Dzień Cichociemnych na Ursynowie i 5 czerwca w okolicy Auchan na ulicy Płaskowickiej. Do
10 czerwca zbierane były opinie
mieszkańców poprzez ankietę/
formularz preferencji internetową oraz na adres: konsultacjespoleczne@ursynow.pl.
Na konsultacje Urząd Dzielnicy
Ursynów przygotował 3 koncepcje obiektów sportowych możliwych do realizacji na tym terenie:

- pływalnia wraz z basenem
głębinowym i flyspotem
- kryte lodowisko całoroczne
- park trampolin
Elektroniczny formularz preferencji dostępny na stronach
Urzędu Dzielnicy wypełniło 241
odpowiedzi osób, formularz w
wersji papierowej – 224. Mieszkańcy przesłali także na adres
konsultacjespoleczne@ursynow.pl 11 wiadomości. Opinie i
uwagi zbierane były także w bezpośrednich rozmowach w terenowych punktach konsultacyjnych. Łącznie punkty te odwiedziło około 350 osób.
Zdecydowanie największą
popularnością wśród mieszkańców cieszył się pomysł wybudo-

nymi uwzględniać brodzik dla
najmłodszych
- ewentualny basen głębinowy
warto połączyć z wieżą do skoków
- w obiekcie mieszkańcy chętnie widzą ściankę wspinaczkową, w dalszej kolejności siłownię, salę fitness, korty do badmintona, stoły do ping-ponga
- zdania na temat flyspot były
podzielone; część osób uważa,
że ten element nie jest potrzebny, przede wszystkim ze względu na koszty (budowa i korzystanie) oraz ograniczony dostęp dla
niektórych grup użytkowników.
Jako drugi i trzeci wybór
mieszkańcy wskazywali lodowisko całoroczne oraz park trampolin. W odróżnieniu od wyraź-

wania nowoczesnej pływalni
wraz z rozbudowanymi funkcjami towarzyszącymi. Respondenci podkreślali, że byłby to
obiekt bardzo potrzebny w tej
okolicy, dostępny dla różnych
grup wiekowych i sprzyjający
dbaniu o zdrowie. Zdaniem
uczestników konsultacji ważnym aspektem tego pomysłu powinna być atrakcyjna część rekreacyjna.
Na temat basenu najczęściej
zgłaszano następujące opinie:
- mile widziane jest połączenie
części sportowej basenu olimpijskiego (50m) ze strefą rekreacyjną dla osób w każdym wieku
- pływalnia powinna być
atrakcyjna dla dzieci, między in-

nego lidera (pływalnia), dwa
dalsze pomysły były oceniane
bardzo podobnie .
Uczestnicy konsultacji zgłaszali własne propozycje najczęściej (80%) dopiero jako czwarty wybór, co pokazuje atrakcyjność wstępnych wariantów
Urzędu Dzielnicy
Wiceburmistrz Łukasz Ciołko
obecny na podsumowaniu podziękował wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w udział
w konsultacjach oraz poinformował, że w związku z wynikami konsultacji Zarząd Dzielnicy
Ursynów w najbliższych dniach
podejmie konkretne działania
zmierzające do wybudowania
pływalni.
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Dzień Patrona Warszawy

Kandydaci na prezydenta
Warszawy znów na Ursynowie
Początek tygodnia znów
zaowocował ważnymi wizytami na Ursynowie. W
poniedziałek 17 września
swój briefing prasowy realizował kandydat Zjednoczonej Prawicy
Patryk Jaki w towarzystwie
Piotra Guziała. We wtorek 18
września gościliśmy konkurencyjnego kandydata na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego.
Patryk Jaki, rozpoczynając
briefing w poniedziałkowy poranek na przedpolach Lasu Kabackiego, podkreślał, jak ważna
dla miasta jest zieleń. Konieczny jest równomierny rozwój miasta i dbałość o płuca Warszawy.
Zadeklarował, że po wygranych
wyborach będzie dążył, żeby stolica miała jak najwięcej parków.
Stojący obok Piotr Guział, zapowiadany przez Jakiego jako przyszły wiceprezydent po wygranych wyborach, potwierdził swoje zadowolenie z faktu planowanych terenów parkowych w mieście i wykupienia z rąk prywatnych nowych terenów z przeznaczeniem na zieleń, sport i rekreację. Patryk Jaki dodał, że zaplanowane są poszukiwania terenów nadających się pod infrastrukturę parkową, by ochronić je
przed zabudową deweloperską.
Na pytanie dziennikarza o rozwój Galerii Kabaty Piotr Guział odpowiedział, że obiekt ten będzie
jednak musiał być rozbudowany,
gdyż w przeciwnym wypadku
skutkowałoby to koniecznością zapłacenia na rzecz Tesco odszkodowania w wysokości ok. 200 mln
zł. Odpowiedź uzupełnił trochę retorycznym pytaniem – czy nie lepiej jest wydać 200 mln zł na skwery, parki, boiska, a nie przeznaczyć
na płacenie odszkodowania?
Odpowiadając na pytanie
„Passy” o stosunek do zwężeń

ulic i utrudnień komunikacji samochodowej w Warszawie, Piotr
Guział odpowiedział, że usprawnienie ruchu i transportu w centrum Warszawy jest ważne, w
tym również postawienie na
sprawną komunikację zbiorową.
Jednak przed poprawą możliwości komunikacyjnych, czyli
przed zbudowaniem III i IV linii
metra, trzeba zadbać, abyśmy
nie stali w korkach. Mogą to ułatwić parkingi podziemne pod
największymi placami, a na tych
placach – powinny się pojawić
zieleń i skwery. Rozwój komunikacji zbiorowej to jest cel, ale do
czasu jej usprawnienia należy
zapewnić możliwość dojazdu samochodami do swoich. miejsc
pracy. – I tu się zgadzamy – dodał Patryk Jaki. – Musimy postawić na rozwój komunikacji zbiorowej. Należy rozbudować linie
metra, co spowoduje, że więcej
ludzi będzie korzystać z komunikacji zbiorowej i zrobi się luźniej
na ulicach. Ale do tego czasu nie
powinno być żadnego zwężania
ulic – stwierdził Patryk Jaki.
Z kolei Rafał Trzaskowski, prezentując przy stacji metra Kabaty program Stolica Lepszej Komunikacji, przedstawił propozycje nowych tras rowerowych.

Przyjechał oczywiście na rowerze w towarzystwie nieodłącznej Aleksandry Gajewskiej i radnego Krystiana Malesy. Trzaskowski zwrócił uwagę, że istniejące ścieżki na Ursynowie są
albo przeciążone, jak przy al.
KEN, albo się nagle urywają lub
są w złym stanie technicznym.
Obiecał wybudowanie dalszych
300 km dróg rowerowych w
Warszawie i remonty istniejących, zwracając uwagę na konieczność oddzielenia ruchu samochodowego od dróg rowerowych. Z kolei radny Krystian Malesa zapowiedział zwiększenie
na Ursynowie liczby stacji Veturilo, w tym również uruchomienie stacji rowerów elektrycznych. Będzie uruchomiony również program dofinansowania
dla wspólnot mieszkaniowych
budowy specjalnych wiat rowerowych w celu zachęcania
mieszkańców do korzystania z
tego środka komunikacji.
Gdy się słucha kolejnych
obietnic kandydatów, niewątpliwie serce rośnie z radości. Żeby tylko, gdy już któryś wygra
wybory, zechciał pamiętać co
obiecywał i na dodatek dotrzymał słowa...
Bogusław Lasocki

Co łączy Andrzeja Ciołka z Julianem
Ursynem Niemcewiczem?

Urząd Dzielnicy Ursynów
zaprasza na 3 wycieczki
rowerowe, podczas których uczestnicy poznają
kilkusetletnią historię
miejsc i obiektów znajdu-

synowie. Poznają różnorodny i
zaskakujący oraz wyjątkowy charakter tej części Warszawy. Przewodnikiem będzie Mariusz Prządak. Czas trwania jednej wycieczki: 2-3 godz.; długość 15-20 km.
Tegoroczne wycieczki są swego rodzaju kontynuacją „Historycznych wycieczek rowerowych”, które były realizowane
w ubiegłym roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2017.
Wycieczki te cieszyły się dużą
popularnością wśród mieszkańców i na ich prośbę postanowiliśmy w tym roku zrobić „drugą
odsłonę”. Zapraszamy serdecznie, tym bardziej, że wycieczki
jących się na terenie Ursy- poprowadzi sprawdzony już
nowa oraz dzieje znanych przewodnik – mówi zastępca
osób związanych z naszą
burmistrza Łukasz Ciołko.
dzielnicą.
Harmonogram i opis wycieUczestnicy odkryją nieznane i czek znajduje się na stronie
często zaskakujące miejsca na Ur- http://ursynow.pl.

Już tradycyjnie od kilkunastu lat Ursynów świętuje Dzień Patrona Warszawy. W tym roku uroczystości odbędą się w niedzielę
23 września od godz.
10.00 do 18.00 w kościele
pw. bł Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3 oraz w parku Przy Bażantarni.
Piknik „Dzień Patrona Warszawy bł. Władysława z Gielniowa” to wydarzenie społeczno-kulturalne organizowane przez
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy we współpracy z parafią pw. bł. Władysława.
Głównym celem pikniku jest
przybliżenie warszawiakom sylwetki patrona, średniowiecznego polskiego poety, kompozytora i kaznodziei. Jest to jednocześnie okazja do wspólnego, rodzinnego świętowania, rozrywki i integracji.
Dzień Patrona Warszawy, tradycyjnie już, składa się z części
oficjalnej odbywającej się w kościele i przed pomnikiem bł.
Władysława, w której regularnie uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych m. st.
Warszawy oraz województwa
mazowieckiego oraz części artystycznej i towarzyszącego jej
pikniku, którego atrakcjami są
jarmark z różnorodnymi produktami regionalnymi, przysmakami warszawskimi i mazowieckimi, a także wyroby rękodzielnicze.
Na część artystyczną składają się plenerowe koncerty zespołów odwołujących się do
muzycznych tradycji dawnej i
współczesnej Warszawy. Ważnym punktem programu pikniku jest tradycyjna potańcówka
na dechach, utrzymana w klimatach przedwojennej Warszawy, która tym razem odbędzie
się przy akompaniamencie Aliganckiej Kapeli. Wcześniej, na

Zespół Warszawianka
plenerowej scenie programy
związane z tradycją przedwojennej Warszawy zaprezentują
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka” oraz Kapela Warszawska im. Staśka Wielanka. W
koncercie pt. „Polska żyje w
nas” wystąpi orkiestra Koncertowa „Victoria”.
– W tym roku Dzień Patrona
Warszawy został włączony do
cyklu wydarzeń związanych z
obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
stając się okazją do świętowania
stołeczności Warszawy jako zdo-

byczy niepodległości Polski.
Stąd w tegorocznym programie
pojawią się liczne elementy patriotyczne: piosenki odnoszące
się do tradycji walki o niepodległość naszej stolicy i kraju,
warsztaty plastyczne dla dzieci
związane z barwami i symbolami narodowymi oraz plenerowa inscenizacja związana z jedną z najważniejszych postaci dla
Polskiej historii. A kto nas odwiedzi, niech pozostanie jeszcze do niedzieli niespodzianką… – informuje zapraszając na
uroczystości Robert Kempa, burmistrz Dzielnicy Ursynów.

Kapela Wielanka

100 lat dla Miejsca Aktywności Lokalnej!
We wtorek 18 września świętowaliśmy
Pierwsze Urodziny Miejsca Aktywności
lokalnej, które jako pierwsze na Ursynowie dzięki staraniom władz dzielnicy
rozpoczęło swoją działalność równo rok
temu. Przy Kłobuckiej 14 hucznie świętowali mieszkańcy osiedla Wyczółki,
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wszyscy przyjaciele MAL.
Konsorcjum MAL Kłobucka wraz z mieszkańcami zaangażowanymi w życie domu sąsiedzkiego
przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów zorganizowało na ten dzień moc atrakcji dla wszystkich. Animacje i zabawy dla dzieci, karaoke, dmuchawiec, pokazy judo. Sąsiadki i sąsiedzi z Kłobuckiej przygotowali przepyszny poczęstunek z własnoręcznie upieczonym chlebem, smalcem i kiszonymi ogórkami. Nie zabrakło tortu urodzinowego, który do ostatniego kawałka kroił zastępca
burmistrza Dzielnicy Łukasz Ciołko.
„To radosna uroczystość – pierwsze Miejsce Aktywności Lokalnej, które powstało w naszej dzielnicy działa już rok. Ten czas pokazał jak wiele po-

zytywnej energii i ciekawych pomysłów mają
mieszkańcy, którzy współtworzą ten dom sąsiedzki. MAL Kłobucka znacząco wpłynął na aktywizację lokalnej społeczności, stał się miejscem żywym i autentycznym oferującym ciekawe działa
zajęcia edukacyjne, kulturalne, a przede wszystkim integracyjne” – mówi Łukasz Ciołko.
100 lat dla MAL!
MAL, czyli Miejsce Aktywności Lokalnej jest prowadzone przez Konsorcjum MAL Kłobucka – łączy nas Ursynów. Konsorcjum tworzą Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci “SZANSA” Oddział Terenowy Warszawa Ochota oraz Fundacja
Chrześcijańska NEBO, to przyjazna przestrzeń na
spotkania, wydarzenia i zajęcia, których gospodarzami, pomysłodawcami oraz uczestnikami są
mieszkańcy okolicy, ale organizacyjnie oraz finansowo wspierana przez Urząd Dzielnicy Ursynów. Na
Ursynowie powstał już drugi MAL przy ul. Kajakowej 12b. Placówki te realizują nowoczesny model
polityki społecznej, w którym mieszkańcy nie tylko skorzystają z przygotowanej oferty, ale przede
wszystkim włączają się w jej tworzenie i rozwijanie.
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Rozmawiamy z Maciejem Krzyżewskim z Kancelarii KPP

Jak odzyskać zainwestowane pieniądze w Polisolokaty
że stosowane zapisy mogą zostać uznane za niedozwolone, należy podjąć próbę pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z zakładem ubezpieczeń. Jeżeli to
nie przyniesie skutku, wówczas sprawa kierowana jest do sądu.

Opłaty likwidacyjne – co to właściwie
jest?
Zakłady ubezpieczeń oferowały umowy ubezpieczenia na życie z funduszem
kapitałowy (UFK). W ramach tych
umów konsumenci zobowiązani byli
do uiszczania składek, a w zamian
udzielano im ochrony ubezpieczeniowej. Umowy te różniły się jednak od
tradycyjnych ubezpieczeń na życie tym,
że firmy inwestowały wpłacane przez
klientów środki. W większości przypadków to właśnie obietnice zysków były
czynnikiem motywującym do zawarcia umowy. Zwykle w trakcie jej trwania zakłady ubezpieczeń pobierały bieżące opłaty stanowiące ekwiwalent za
zarządzenie czy administrację. Jednak
w niektórych wariantach umów przewidywano pobieranie dodatkowych opłata, za rozwiązanie umowy. Niekiedy
opłaty te, szczególnie w pierwszych latach trwania umowy, sięgały nawet
100% zgromadzonych środków. Ma to
o tyle znaczenie, że umowy były zawierana na długi okres, nawet 30 lat. Zatem
– kiedy konsument decydował się na
rozwiązanie umowy przed terminem,
np. z powodu pogorszenia własnej sy-

tuacji finansowej, nie otrzymywał całości zgromadzonych środków. I właśnie
tego rodzaju opłaty potocznie nazywane są opłatami likwidacyjnymi.
Czy te opłaty są dozwolone?
Zależy to od wariantu umowy i okoliczności związanych z jej zawarciem.
Niemniej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy, a także sądy powszechne wielokrotnie wypowiadały się krytycznie
na temat konstrukcji przewidujących
pobieranie opłat za rozwiązanie umowy ubezpieczenia na życie z UFK. Co
więcej niektóre z tego rodzaju postanowień zostały wpisane do rejestru
klauzul niedozwolonych. Konsument
może więc w sytuacji zatrzymania przez
firmę opłaty likwidacyjnej żądać zwrotu pobranej kwoty wraz z odsetkami
za opóźnienie.
Co powinno się zrobić, aby odzyskać
stracone pieniądze?
W pierwszej kolejności należy zbadać treść konkretnej umowy, a także
okoliczności związane z jej zawarciem.
Jeżeli analiza doprowadzi do wniosku,

Jakie są szanse na powodzenie takiego procesu?
Analiza orzecznictwa, w tym dostępnego w internetowej bazie orzeczeń prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, prowadzi do wniosku, że zdecydowana większość konsumentów wygrywa tego rodzaju procesy. Oczywiście
nie ma gwarancji powodzenia, jednak
właściwe prowadzenie procesu pozwala zminimalizować ryzyka, a tym samym
doprowadzić do odzyskania środków
konsumenta. Przy czym warto zauważyć, że sąd w trakcie postępowania kieruje się m. in. zasadą kontradyktoryjności. Oznacza to, że spór toczą dwa podmioty, które zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu muszą przekonać sąd do
swoich racji. Wniosek z tego płynie taki,
że sąd nie ma obowiązku samodzielnie
zbadać sprawy. To konsument musi udowodnić zasadność swoich roszczeń. Dlatego tak ważne jest przygotowanie odpowiedniej strategii procesowej.
A jakie koszty ponosi konsument?
Wszczęcie i prowadzenie procesu sądowego generuje koszty. Ich wysokość
zależna jest jednak od kilku czynników,
chociażby od kwoty, o jaką konsument
walczy czy od trybu procesu sądowego,
w którym postępowanie będzie się toczyć. Oddzielną kwestią pozostaje wynagrodzenie kancelarii, niemniej nasza kancelaria KPP prowadzi sprawy z
jak najmniejszym obciążeniem naszych
klientów, bez opłat wstępnych, uzależniając nasze wynagrodzenie od efektów naszej pracy. Po szczegóły zapraszam do kontaktu tel. 534 157 651
oraz www.kpp.com.pl.
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Ursynowskie komitety lokalne chcą władzy

Bogusław Lasocki
Dążenie do sprawowania
władzy oceniane jest często
negatywnie, a przynajmniej niezbyt pochlebnie.
Wielu osobom kojarzy się
to z karierowiczostwem,
chęcią eksponowania siebie, zaspokojenia własnej
pychy, a nawet dotarcia do
źródeł korzyści materialnych - niekoniecznie w sposób zgodny z prawem. Bywa tak, ale bywa również
inaczej, gdy motorem działania jest lub również jest zamiar zrealizowania jakichś społecznych celów
ukierunkowanych na szerszy krąg osób.
ez sprawowania władzy
niewiele da się zrobić.
A nawet jeśli przedsięwzięcie zakończy się powodzeniem, to wiadomo – sukces ma
wielu ojców i wtedy pomysłodawca lub inicjator może znaleźć się na szarym końcu lub
wręcz zostanie pomięty wśród
autorów. Poza tym, gdy się nie
ma wpływu na przebieg realizacji, może się okazać, że pomimo
pięknych założeń efekt końcowy
stał się inny niż zamierzony.
Oczywiście, postulaty i pomysły
można kierować do Zarządu
Dzielnicy z burmistrzem na czele. Jednak inna jest perspektywa
i bieżące możliwości realizacyjne

B

z poziomu “władzy”, a inna –
wraz z oczekiwaniami na szybkie
działania i efekty – z poziomu
obywateli. Stąd sprawujący władzę często są krytykowani, zaś
oceniający pracę stwierdzają, że
gdybyśmy “my” ją sprawowali,
to... Imjednak wyżej i bliżej centrum władzy, tym więcej chętnych i miejsca coraz mniej.
bliżający się termin wyborów samorządowych
już od wielu miesięcy
podgrzewa atmosferę wśród aktywistów i grup społecznych. Zarówno na forach internetowych,
jak i podczas bezpośrednich spotkań czy konkretnych akcji,
uczestnicy starają się pokazywać, ile dobrego mogą zrobić i
jak nieskuteczni byli sprawujący
obecnie władzę. Również poszczególne ugrupowania baczą –
co słychać u konkurencji i z pomocą własnych lub zaprzyjaźnionych “żołnierzy - hejterów”
fejsbukowych dokładają komu
się da. Często dzieje się to w sposób obraźliwy, a na pewno z
możliwie najcelniejszym wyciąganiem wszelkich błędów popełnionych lub zalewie prawdopodobnych, aby tylko choć trochę umniejszyć lub ośmieszyć
przeciwników wyborczych. Pewna “dyskusja” sprzed kilku dni
na fanpejdżu Obywatele Ursynowa zgromadziła większość
czołowych aktywistów, liderów
ugrupowań i polityków, nie pozostawiając praktycznie na nikim suchej nitki. Nie ma sensu
przytaczać zarzutów faktycznych lub tylko koniunkturalnych,
ale w praktyce nie było osoby,
której by czegoś nie wytknięto,
ze straszeniem prokuratorem
włącznie. Każdy atakujący był
również atakowany, otrzymując
mniej lub bardziej znaczący ślad
własnych grzechów. Po prześle-

Z

dzeniu całej dyskusji można było zniechęcić się do prawie
wszystkich jej uczestników.
atem brudna walka
trwa. Gdy nie ma zbyt
wielu argumentów merytorycznych lub dostatecznej
liczby własnych spektakularnych
osiągnięć, wówczas – żeby podwyższyć siebie czyli własną pozycję – można próbować obciąć
głowę przeciwnikowi. Na krótką
metę taka strategia bywa skuteczna, jednak gdy jest tego zbyt
wiele, mieszkańcy, a więc wyborcy, stają się coraz bardziej
zmęczeni i niechętni takim “politykom samorządowym”. Może to sprawić przykrą niespodziankę podczas wyborów.
ównież proces konsolidacji koalicjantów
wyborczych nie obył
się bez dramatycznych momentów. Zgodnie z informacją Komisarza Wyborczego o wyborach, głosować można będzie
tylko na jedną listę kandydatów,
wybierając tylko jednego z tej listy, czyli wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Konsolidacja różnych
ugrupowań i osób niezrzeszonych w ramach jednego komitetu wyborczego powoduje
zwiększone zainteresowanie wyborców daną listą. Niestety, nie
ma nic za darmo. Sytuacja przypomina trochę zakłady w grach
liczbowych, gdy możemy uzyskać możliwość wskazania dodatkowych numerów spoza limitu, to jednak tylko za dodatkową sowitą opłatą. Tą opłatą jest
zamieszczenie koalicjantów nawet na pierwszych miejscach na
własnych listach wyborczych w
okręgach.
ierwszy koalicyjny Komitet Wyborczy Wyborców z Ursynowa już 22

Z

R

sierpnia zgłosili do rejestracji
przedstawiciele stowarzyszeń
Nasz Ursynów, Otwarty Ursynów i Inicjatywa Mieszkańców
Ursynowa. Jednak bezpośrednio po rejestracji w wyniku nieporozumień dotyczących m. in.
pewnych kandydatów i miejsc
na listach, z koalicji wyszło IMU.
Natomiast w ogóle pierwszym
zgłoszonym i zarejestrowanym
już 17 sierpnia komitetem był
Komitet Wyborczy “Projekt Ursynów - Lokalnie Najlepsi”, początkowo reprezentujący tylko
jedno stowarzyszenie - Projekt
Ursynów. Ponieważ przyroda
nie lubi pustki i samotności, już
wkrótce zaczęli pojawiać się koalicjanci. Jako pierwsze do projektu Ursynów dołączyły radne
wywodzące się wcześniej z Naszego Ursynowa: Goretta Szymańska i wiceprzewodnicząca
Rady Ewa Cygańska, po czym
do zespołu dołączyło stowarzyszenie IMU. W ten sposób obydwa komitety koalicyjne stały
się wiodącymi “lokalsami”, mając duże szanse wprowadzenia
swoich kandydatów do nowej
Rady Dzielnicy.
międzyczasie sytuacja
ponownie
skomplikowała się,
gdy 15 września wyszło na jaw,
że Piotr Guział - były burmistrz
Ursynowa i zarazem lider NU
oraz jedynka w okręgu nr 3 - wycofał się z wyścigu o prezydenturę i poparł kandydata PiS Patryka Jakiego. Pikanterii dodaje
fakt, że dotychczas kluczowi aktywiści Otwartego Ursynowa i
Naszego Ursynowa byli zajadłymi przeciwnikami (przynajmniej werbalnie) zarówno PiS jak
i PO. Do tej sytuacji ustosunkował się Piotr Skubiszewski lider
Otwartego Ursynowa na swoim
portalu: – Nasze stowarzysze-

W

nie, startujące w wyborach w komitecie Nasz Ursynów i Otwarty
Ursynów nie popiera kandydatury Patryka Jakiego z PiS na prezydenta Warszawy. Poparcie
udzielone przez Piotra Guziała to jego osobista decyzja, a
nie decyzja Komitetu. W najbliższych dniach poinformujemy,
kogo poprzemy w wyborach na
prezydenta Warszawy – nie będzie to Patryk Jaki z PiS - stwierdził Piotr Skubiszewski. Nie
zmienia to faktu, że Piotr Guział
pomimo całkowitej zmianie
orientacji nadal pozostaje na
pierwszej pozycji okręgu 3 list
koalicji NU i OU.
a tym tle przejrzyście i
stabilnie wygląda sytuacja Projektu Ursynów. Na konferencji prasowej w
dniu 17 września, koalicjanci
stwierdzili, że zdecydowali się
zablokować najazd partii politycznych na Ursynów i oddać
dzielnicę w ręce mieszkańców.
Prezentując koalicję, jej lider Kamil Orzeł powiedział: – Dobrym
przykładem jak możemy służyć
mieszkańcom, są odbyte przez
nas rozmowy koalicyjne. Zarówno Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa jak i Projekt Ursynów
wykazały się umiejętnością poświęcenia czegoś dla dobra
mieszkańców. IMU ma na naszej
wspólnej liście aż trzy jedynki,
jednak wspólny komitet zachował nazwę “Projekt Ursynów Lokalnie Najlepsi”. W ten sposób pokazujemy, że robiąc jako
PU indywidualny krok w tył, może wspólnie, razem, zrobić krok
do przodu - stwierdził Kamil
Orzeł z Projektu Ursynów.
punkt wyjścia, czyli tytułowe parcie do władzy? No cóż, wystarczy
przyjrzeć się programom wyborczym poszczególnych ugrupo-

N

A

wań. Wiele punktów, istotnych,
brzmi podobnie, nawet powiela
się. Wiadomo, że zwycięzcy będą z nich czerpać jak z bazy tematów inspirujących. Czyli główne zadania będą realizowane.
Zatem dlaczego nie ma wspólnej
listy lokalsów, mimo że tematy
zbliżone, a razem byłoby łatwiej
pokonać partie polityczne? O,
nie, nie! Powody są dwa, może
nawet trzy. Po pierwsze gorące
animozje osobiste i światopoglądowe. Po drugie - wspólna lista
daje mniejsze możliwości wyeliminowania przeciwników, a
tylko ewentualne ich przesunięcie w dół, co przy korzystnym
zbiegu okoliczności może jednak umożliwić dostanie się do
Rady Dzielnicy.
jeszcze jeden element,
może nie przesądzający,
ale wyrazisty - to różnice
polityczne. Co prawda wszyscy
deklarują, że jako samorządowcy są całkowicie apolityczni, jednak wystarczy trochę pośledzić
wpisy na forum np. Obywateli
Ursynowa, by zauważyć, ile jadu i nienawiści politycznej zawierają pewne posty czołowych
aktywistów i liderów stowarzyszeń ursynowskich. No cóż, droga do społeczeństwa obywatelskiego jest skomplikowana i długa. Ale jest światełko w tunelu.
Powstały koalicje, grupujące w
pewnych przypadkach prawie
jakby wodę z ogniem. Woda
może zalać ogień. Ale umiejętne wykorzystanie zagotuje wodę, wytworzy parę, która może
poruszyć nawet wielką turbinę.
To taki efekt synergii, jaki może
dać dobra koalicja. Bez względu
na wyniki chyba zrobiliśmy krok
do przodu w kierunku tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Jak duży – okaże się po
wyborach.

I

P

Jesienny namiot burmistrza Kempy na Imielinie
W czwartkowe popołudnie 13 września rozpoczął się kolejny cykl spotkań burmistrza z mieszkańcami Ursynowa. Początek na Imielinie, w dalszej kolejności namiot
pojawi się na Kabatach, obok DOK-u przy ul. Kajakowej i przy stacji metra Ursynów. Spotkania tego typu organizowane są już od 2015 roku i wywołują duże zainteresowanie mieszkańców. W sumie nie na co dzień można bezpośrednio porozmawiać z burmistrzem – zadać pytania, podyskutować na temat planów i realizacji,
albo opóźnień, inwestycji w rejonie zamieszkania, wypowiedzieć swoje opinie, uzyskać wyjaśnienia z pierwszej ręki.
Spotkanie imielińskie, może dlatego że pierwsze, nie przyciągnęło takiej liczby zainteresowanych
jak poprzednie. Poza chodnikami wewnątrz osiedla większe problemy nie były sygnalizowane, natomiast ciągle duże zainteresowanie mieszkańców wzbudzały sprawy “ogólnoursynowskie”, dotychczas nierozwiązane. - Czy będą wyrzutnie spalin z tuneli POW, - Kiedy i czy w ogóle będzie wybudowana Ciszewskiego-bis, -Co z nowymi drogami rowerowymi, -Kiedy będzie uruchomiona krańcówka autobusowa przy Tesko łącząca z Konstancinem?
– Problemy są poważne i niemożliwe do zrealizowania w krótkim terminie - wyjaśniał burmistrz
Kempa. – Wszystko jest na dobrej drodze, to są dla nas bardzo ważne tematy. Będziemy je realizować tak szybko jak się da – obiecywał burmistrz. W sumie namiot odwiedziło kilkanaście osób, a patrząc na ich twarze widać było, że wyjaśnienia burmistrza były satysfakcjonujące.
Przed nami jeszcze trzy spotkania w ramach “jesiennego namiotu burmistrza Kempy”:
- 20 września 17 - 19 przy stacji metra Kabaty
- 27 września 16 - 18 w DOK przy ul. Kajakowej
- 4 październik 16 - 18 przy stacji metra Ursynów
Bogusław Lasocki
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Kiedy testament może być uznany za nieważny?

Polskie prawo dopuszcza
dziedziczenie ustawowe i
testamentowe. Zasady
dziedziczenia zawarte są
w Kodeksie cywilnym i jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie ważnego
testamentu, to stosuje się
dziedziczenie ustawowe,
właśnie według Kodeksu
Cywilnego.
Jeżeli zależy nam aby nasz majątek trafił do innych osób, niż
przewidują przepisy, musimy
przygotować testament, dochowując szczególnej staranności.
Testament musi spełniać wszystkie formalne wymogi określone
w prawie, aby nikt nie miał podstaw do jego poważenia.
Istnieją określone sytuacje w
których testament może być
uznany za nieważny.
Najczęstszą przyczyną jest brak
własnoręcznego podpisu pod testamentem lub podpisanie testamentu stanowiącego wydruk tekstu napisanego na komputerze.
Aby testament własnoręczny był
ważny, powinien być w całości
napisany i podpisany własnoręcznie, nie może być wydrukowanym dokumentem. Powinien być
również opatrzony datą, nato-

miast brak daty nie stanowi o nieważności, może tylko utrudnić
wskazanie najbardziej aktualnego testamentu, jeśli testator zostawił kilka wersji dokumentu. Nieważny będzie również testament
sporządzony wspólnie np. przez
małżonków. W ramach testamentu możemy rozporządzać majątkiem tylko i wyłącznie jednej osoby. Testamentu nie można sporządzać przez przedstawiciela.
Testament nie jest ważny, jeśli
został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli albo został napisany
pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby
nie ten wpływ, testator nie sporządziłby testamentu tej treści. Nieważny jest też testament sporządzony pod wpływem groźby. Do
groźby dochodzi, gdy jedna osoba wymusza na drugiej osobie
złożenie oświadczenia woli określonej treści, używając przy tym
argumentów wywołujących niekorzystne skutki w razie niezłożenia takiego oświadczenia. Groźba ma miejsce wtedy, gdy wywołuje stan obawy powodujący ostatecznie złożenie oświadczenia
woli w sprzeczności ze sobą.

Argumentem do podważenie
testamentu może być również
sytuacja, w której wykaże się, iż
testament nie został w całości
sporządzony przez testatora. W
tej sytuacji przed sądem należy
uzyskać opinię biegłego sądowego grafologa, ważne będą też zeznania świadków lub nagrania.
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. 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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Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów poparli
Jacka Wojciechowicza - oświadczenie
W dniu 16 września jako
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Ursynów +
Otwarty Ursynów ogłosiliśmy swoją decyzję dotyczącą wyborów na Prezydenta Warszawy i do Rady
Warszawy.
Dla naszych stowarzyszeń najważniejsze są sprawy lokalne dotyczące naszej dzielnicy, a nie
partyjne szyldy. Działamy dla
mieszkańców, a nie dla partii politycznych.
Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów to najsilniejsze lokalne stowarzyszenia. W tych wyborach
złożyliśmy wniosek o rejestrację
35 kandydatów. Niedawno
przedstawiliśmy nasze 10 priorytetów dla Ursynowa.
Zdajemy sobie jednak sprawę,
że kompetencje Rady Dzielnicy
są ograniczone i niezbędna jest
dobra współpraca z Prezydentem Warszawy i Radą Warszawy, bo tam zapadają decyzje dotyczące budżetu.
Po wielu miesiącach rozmów,
każdego ze stowarzyszeń oddzielnie, z różnymi niepartyjnymi kandydatami, o programie
dla Warszawy, o wyzwaniach cywilizacyjnych, jakie stoją przed

Warszawą, zdecydowaliśmy, że
poprzemy bezpartyjnego kandydata na Prezydenta Warszawy - Jacka Wojciechowicza.
Warszawa potrzebuje dobrego
gospodarza i wierzymy, że takim gospodarzem będzie Jacek
Wojciechowicz. Posiada on najlepsze kwalifikacje ze wszystkich kandydatów do tego, aby
być dobrym prezydentem Warszawy. Zna on Warszawę jak
własną kieszeń, zna problemy
naszego miasta i nie obiecuje
gruszek na wierzbie, co czynią
jego partyjni oponenci. Jacek
Wojciechowicz posiada olbrzymie doświadczenie i jest samorządowcem. Był wiceprezydentem Warszawy, był posłem, a
wcześniej także burmistrzem.
Nasze poparcie Jacka Wojciechowicza nie oznacza, że
zmieniamy swoją ocenę prezydentury Hanny GronkiewiczWaltz. Ona miała dobre i złe
strony. Bez wątpienia Jacek
Wojciechowicz był człowiekiem
od ciężkiej pracy, bo odpowiadał za inwestycje.
Poparcie Jacka Wojciechowicza oznacza, że będziemy popierali jego listy do Rady Warszawy.
Liderem listy w okręgu Wilanów-

Ursynów będzie wieloletni radny Lech Jaworski. Nasz Ursynów
+ Otwarty Ursynów wystawi także swoich kandydatów z listy Akcja Warszawa. Są to znani ursynowscy społecznicy – Danuta Turkiewicz i Sławomir Litwin.
Zachęcamy Państwa do poparcia Jacka Wojciechowicza na
Prezydenta Warszawy, jego listy
do Rady Warszawy oraz oczywiście kandydatów Komitetu
Wyborczego Wyborców Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów.
Jednocześnie dziękujemy
mieszkańcom za poparcie udzielone nam w czasie zbierania
podpisów pod listami kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów.
Nasz Ursynów
Piotr Machaj
J a r o s ł a w P ł a s ko c i ń s k i
Otwarty Ursynów
Piotr Skubiszewski
Cezary Holdenmajer

Wybudowali – i jeszcze wybudują!

Z dumą możemy powiedzieć, że każda szkoła na
Ursynowie posiada już
swoje własne sportowe boisko. Do grona tych placówek, jako ostatnia, dołączyła właśnie Szkoła Podstawowa nr 81 przy ulicy
Puszczyka na Ursynowie
Północnym.
Przez lata lekcje wychowania
fizycznego odbywały się po prostu na forum szkoły, wyłożonym
parkietem, lub na terenie zielonym wokół. Dopiero w roku
2003 do szkoły dobudowano
profesjonalną halę gimnastyczną, a kilka lat później w okolicy
powstał „Orlik”, na który często
prowadzano dzieci.
Tym razem robotnicy pracowali w pocie czoła przez cały
okres minionych wakacji, aby oddać nowy obiekt do użytku wraz
z rozpoczęciem roku szkolnego.
Mimo niesprzyjającej aury w postaci nadzwyczajnych upałów –
udało się osiągnąć ten cel. Urząd
Dzielnicy przeznaczył na tę inwe-

stycję prawie milion złotych. „Cieszę się, że szkoła doczekała się
wybudowania boiska sportowego
po wielu latach starań społeczności” – mówi Piotr Antosiuk ze
stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW. Należy tutaj przypomnieć,
że SP 81 jest najstarszą placówką
oświatową naszej dzielnicy.
To jednak nie jedyna zmiana na
północy Ursynowa, która czeka
nas w najbliższym czasie. W ostatnich dniach została podpisana
umowa na długo wyczekiwany
chodnik wzdłuż ścieżki rowerowej u podnóży Kopy Cwila. Do tej
pory jego brak był bardzo odczuwalny dla wszystkich użytkowników parku – piesi nie mieli którędy iść w kierunku Doliny Służewieckiej, nie nadkładając zanadto
drogi. Korzystali więc z jedynej
utwardzonej drogi… rowerowej.
Chodnik będzie zrealizowany
ze środków pochodzących z zeszłorocznego Budżetu Partycypacyjnego. Ma zostać wykonany
do grudnia i kosztować blisko
540 000 złotych. Pozostaje wie-

rzyć, że pozwoli to zakończyć niemal odwieczny w tym miejscu
konflikt pomiędzy cyklistami, a
spacerowiczami. „Wybudowanie
chodnika umożliwi zgodne korzystanie z parku obu tym grupom” – komentuje dalej Antosiuk.
Jako stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW opowiadamy
się jednoznacznie za budową infrastruktury dla rowerów odseparowanej od ruchu pieszego
czy samochodowego. Sprzeciwiliśmy się planom zwężenia
ulic Bartóka i Jastrzębowskiego,
na których – zamiast tradycyjnej ścieżki – miały powstać niebezpieczne pasy rowerowe malowane na jezdni. Kandydując
do Rady Dzielnicy Ursynów w
nadchodzących wyborach samorządowych, zobowiązujemy się
też zwiększyć nakłady na inwestycje i rozbudowę ursynowskiej
oświaty w celu wykluczenia wielozmianowości – chcemy, aby
dzieci zaczynały lekcje rano i
wracały do domów już wczesnym popołudniem.
Prosimy o Państwa głosy 21
października!
Bartosz Zawadzki

Pod koniec poprzedniej
kadencji Rady Dzielnicy
Ursynów zostałem wybrany przez portal Ursynow.org.pl, prowadzony
przez redaktora Macieja
Mazura, najlepszym dzielnicowym radnym kadencji
2010-2014.
Był to dla mnie powód do dumy, ale również zobowiązanie,
by i w bieżącej kadencji ciężko
pracować na rzecz mieszkańców
Ursynowa. W ciągu ostatnich
czterech lat koncentrowałem się
w szczególności na sprawach dotyczących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, uregulowania gruntów,
obronie nazw ulic oraz pomocy
mieszkańcom w sprawach, z którymi się do mnie zwracali. Od
początku tej kadencji pełnię
funkcję przewodniczącego Komisji Zielonego Ursynowa.
Podobnie jak w poprzedniej,
również w obecnej kadencji działam na rzecz sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla osiedla
Stokłosy. Zabiegałem o doprowadzenie do uchwalenia lub wyłożenia planów do publicznego wglądu i dyskusji nad nimi. W połowie czerwca br. Rada Warszawy
uchwaliła miejscowy plan dla północnej części osiedla Stokłosy –
część „B”. Przyjęcie tego planu
przesądziło o przeznaczeniu Placu Wielkiej Przygody pod tereny
zieleni i rekreacji, a działkę po
dawnej Pizzerii VaBene (Jastrzębowskiego 3) uchroniło przed wysoką zabudową, która pojawiała
się na wcześniejszych etapach
prac nad planem. Pozostała część
„A” tego planu — od ul. Beli Bartoka do Doliny Służewieckiej – na
przełomie czerwca i lipca została
ponownie wyłożona do wglądu, a
jeszcze przed nadchodzącymi wy-

borami powinna zostać wyłożona
trzecia część planu miejscowego
dla osiedla Stokłosy po północnej
stronie ul. Ciszewskiego. Wszystkie moje działania były skierowane na informowanie mieszkańców o kolejnych propozycjach planu, angażowanie w ich powstawanie oraz zachowanie zielonego
charakteru naszych osiedli.
Od samego początku trwającej kadencji monitoruję kwestię
uregulowania własności gruntów, w szczególności na Jarach i
Stokłosach. Do końca 2017 r. zostało uregulowanych 88% gruntów spółdzielni Jary, zaś spółdzielnia Stokłosy w ogóle nie posiada uregulowanych gruntów, a
tylko 26% gruntów zarządzanych
przez ursynowskie spółdzielnie
miało uregulowany status prawny. Obecnie rządząca Ursynowem
koalicja Platformy Obywatelskiej
i Projektu Ursynów obiecała, że
do końca 2016 roku wszystkie
grunty na Ursynowie będą miały
uchwaloną wieczystą dzierżawę.
Niestety, tego zobowiązania nie
dotrzymano, a zaniechania te mają wpływ na ceny naszych mieszkań i zasobność naszych portfeli.
W kwestii dekomunizacji
nazw ulic podjąłem wraz ze stowarzyszeniem Otwarty Ursynów
liczne działania, zmierzające do
utrzymania nazwy ulicy Związku
Walki Młodych. Liczne interpelacje, petycje, ankiety, konsultacje
z mieszkańcami, nagłośnienie
problemu w mediach spowodowały, że zarządzenie zastępcze
wojewody zmieniające nazwę ul.
ZMW na ul. A. Romockiego „Moro” zostało zaskarżone przez miasto. W maju tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny
uchylił zarządzenia zastępcze
Wojewody. Wojewoda jednak
złożył skargę kasacyjną do NSA.
Gdyby nie nacisk mieszkańców i
nasze działania, zmiana nazwy
byłaby już dawno przesądzona.
Jeszcze w poprzedniej kadencji
Zarząd Transportu Miejskiego
zmienił częstotliwość i trasę linii
autobusowej 195, łączącej Ursynów Północny z Traktem Królewskim. Moje liczne interpelacje,
działania, petycje mieszkańców,
radnych oraz stanowisko Rady
Dzielnicy, spowodowały, że prawdopodobnie 24 września br. ZTM
zmodyfikuje trasę linii 195, która
znowu wróci na Trakt Królewski
z pętlą na pl. Trzech Krzyży.
Na prośbę jednego z mieszkańców Ursynowa w obecnej kadencji
zaangażowałem się w pomoc motocyklistom, którzy chcieli korzystać ze stołecznych buspasów. Na-

sze wieloletnie działania zaowocowały decyzją władz miasta, które zdecydowały testowo wpuścić
motocyklistów na buspasy na Trasie Łazienkowskiej i ul. Radzymińskiej. Jeżeli testy te wypadną pozytywnie, już pod koniec 2019 motocykliści powinni móc korzystać ze
wszystkich stołecznych buspasów,
w tym również z zapowiadanego
buspasa na ul. Puławskiej.
W tej kadencji angażowałem
się także w składanie projektów
do Budżetu Partycypacyjnego.
Jestem autorem m.in. zwycięskiego projektu biblioteki plenerowej, zagospodarowania skweru przy studni oligoceńskiej oraz
murali metra na szybach wind
przy stacji metra Stokłosy i Imielin, na których przedstawiono w
niekonwencjonalny sposób postacie prof. Grzegorzewskiej,
rtm. Pileckiego, Niemcewicza i
deszyfrantów Enigmy. Dzięki
projektom zgłoszonym przeze
mnie wspólnie z innymi osobami
z Otwartego Ursynowa, do końca tego roku łącznie powinno zostać doświetlonych 56 przejść
dla pieszych w naszej dzielnicy.
W tej kadencji dużym sukcesem okazało się również, po latach próśb, jakie kierowałem do
władz Dzielnicy Ursynów, reaktywowanie Pikniku Młodych Wynalazców w nowej formule Festiwalu Nauki, organizowanego w
liceum im. L. Kossutha. W ciągu
ostatnich czterech lat angażowałem się również w obronę przed
zabudową jednego z ostatnich terenów zielonych na Ursynowie –
Parku Polskich Wynalazców na
rogu ul. I. Gandhi i Rosoła.
W obecnej kadencji złożyłem
ponad 330 interpelacji w sprawach, z którymi zgłosili się do
mnie mieszkańcy Ursynowa. W
rankingu radnych Dzielnicy Ursynów zorganizowanego przez
portal Ursynów TV w kwietniu
2016 r., zająłem I. miejsce jako
radny najlepiej utrzymujący kontakt z mieszkańcami. Jest to dla
mnie wielki honor i zobowiązanie na przyszłość.
To tylko wybrane, najważniejsze projekty, w które zaangażowałem się podczas mijającej kadencji Rady Dzielnicy Ursynów,
z którymi chciałem się z Państwem podzielić. Bardzo Państwa proszę o poparcie mojej
kandydatury w nadchodzących
wyborach samorządowych. Będę kandydował do Rady Dzielnicy Ursynów z listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów”.
Paweł Lenarczyk

Idea Wolności Wczoraj i Dziś
W dobie Internetu i
wszechobecnego zalewu
płynących z niego informacji dobrze wrócić do
sprawdzonych przez lata
form przekazu myśli i poglądów, czyli do książki.
Słowo pisane wciąż ma przewagę nad zbitkami myślowymi, z
którymi możemy się zetknąć w
mediach elektronicznych. Dobrą
okazją do tego jest książka „Idea
Wolności Wczoraj i Dziś” wydana
niedawno przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Mieszczące się w Warszawie
MHPRL zadbało o staranną edycję
książki. Jest to praca dwóch autorów: Janusza Gmitruka i Marka Lutego, których wkład złożył się na
ostateczny jej kształt. Czytelnik znajdzie w niej pogłębioną analizę obecnej sytuacji polityczno-społecznej
w naszym kraju z licznymi odniesieniami do historii. Choć autorzy podchodzą do tematu z różnych punktów widzenia, dochodzą do wspólnych konkluzji. Dr Janusz Gmitruk
wieloletni dyrektor to postać znana

z częstych wystąpień w rozmaitych
mediach, a przede wszystkim ze
swego dorobku naukowego. Jako
historyk zajmujący się dziejami polski ma szczególny stosunek ruchu
ludowego. To tam koncentrowały
się przez lata tradycje patriotyczne

i wolnościowe wielu Polaków. Drugi z autorów Marek Luty również
ma na swoim koncie liczne publikacje m. in. „Życie pełne pasji i adrenaliny”, „Komandos w białym kołnierzyku”, „Ekskluzywny motywator własnego rozwoju”. Zawodo-

wo związany z zarządzaniem Luty
był przez wiele lat dyrektorem marketingu i sprzedaży. Zajmował się
budowaniem sieci dystrybucji w
polskich firmach.
– Wolność nie jest dana raz na
zawsze. Trzeba umieć ją szanować bo to jest wszystko co człowiek ma najważniejszego po zdrowiu. Szczególnie młode pokolenie
Polek i Polaków, które urodziło
się po stanie wojennym ma nikłe
pojęcie, że Polska zaledwie od niespełna 30 lat jest krajem wolnym.
Ze smartfonu wolności nauczyć
się moim zdaniem nie można.
Więcej, on zabiera im wolność.
Do napisania książki wspólnie z jej
współautorem dr Januszem Gmitrukiem skłoniła mnie idea połączenia w książce historii z nowoczesnością, czyli walką o mózgi
ludzi w XXI wieku – wyjaśnia Marek Luty w wywiadzie udzielonym dla Tygodnika Passa.
Wywiady z obydwoma autorami postaramy się państwu
przedstawić wkrótce na naszych
Mirosław Miroński
łamach.
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Niezbędnik wyborcy (1)

Na co dzień zmaga się ze smogiem.
Może pomoże w walce o filtry?
Stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW postanowiło zwrócić uwagę
kolejnej instytucji na problem instalacji filtrów w wyrzutniach spalin z tunelu Południowej Obwodnicy
Warszawy (POW). Wraz z mieszkańcami dzielnicy zbieramy podpisy
pod apelem do Piotra Woźnego, pełnomocnika premiera do spraw programu „Czyste Powietrze”.
„Chcielibyśmy zaapelować do pana o to,
by w ramach posiadanych kompetencji podjął pan działania mogące skłonić Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do złożenia jednoznacznej deklaracji, iż filtry będą zainstalowane w wyrzutniach spalin z
tunelu POW już w momencie oddania inwestycji do użytku. GDDKiA powinna również
zagwarantować środki finansowe na ten
cel” – czytamy w apelu mieszkańców do pełnomocnika premiera.
Dokument to kolejny krok podejmowany przez PROJEKT URSYNÓW w celu wywalczenia instalacji filtrów w wyrzutniach
spalin z ulokowanego na terenie dzielnicy,
budowanego właśnie tunelu POW. Słowo
„walka” nie jest tu przypadkowe, bowiem zabieganie o zamontowanie opisywanych
urządzeń przypomina ciężkie zmagania.
Najpierw GDDKiA, inwestor obwodnicy,
przez długi czas przekonywała, że montaż
filtrów nie będzie potrzebny, bo nawet oddanie tunelu do użytku nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm środowisko-

wych. Dopiero w czerwcu br., w odpowiedzi
na protest mieszkańców zorganizowany
przez stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW,
Ministerstwo Infrastruktury uznało, że montaż filtrów w ramach realizacji POW jest potrzebny. Niestety, nie padła jasna deklaracja,
że filtry będą zainstalowane w wyrzutniach
już w momencie oddania tunelu do użytku. A to mogłoby oznaczać wielomiesięczne
analizy, w czasie trwania których mieszkańcy okolicznych osiedli wdychaliby spaliny.
Dlatego też niezbędne stało się podjęcie kolejnego działania w sprawie.
Apel kierowany do pełnomocnika premiera to działanie mające zainteresować
opisywanym problemem kolejną instytucję.
Im więcej będzie takich podmiotów, tym
większa szansa na wywarcie dużej presji na
GDDKiA i nadzorujące ją Ministerstwo Infrastruktury.
Zgodnie z zarządzeniem nr 40 Prezesa
Rady Ministrów z 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika premiera
do spraw programu „Czyste Powietrze”,
Piotr Woźny jest uprawniony do dokonywania ocen oraz formułowania wniosków w
zakresie doskonalenia działań poszczególnych organów administracji rządowej na
potrzeby poprawy jakości powietrza w Polsce. Instalacja filtrów na wyrzutniach spalin
niewątpliwie przyczyniłaby się do poprawy
stanu powietrza w sąsiedztwie tunelu POW.
„Autorytet towarzyszący pańskiemu
urzędowi może sprawić, iż GDDKiA spoj-

rzy na kwestię instalacji filtrów przez pryzmat konieczności ochrony środowiska
oraz zdrowia mieszkańców Ursynowa, którzy powinni mieć zagwarantowane przez
państwowe instytucje prawo do czystego
powietrza” – napisano w apelu do Piotra
Woźnego.
– Dokument wraz z podpisami mieszkańców przekażemy do biura pełnomocnika –
informuje Maciej Antosiuk ze stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW.
– Obecnie zbieramy poparcie pod apelem. Przy sprzyjającej pogodzie (brak deszczu) robimy to w każdy weekend w godzinach przedpołudniowych przy wejściu na
bazarek „Na Dołku” (skrzyżowanie al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. F. Płaskowickiej) – dodaje.
P i o t r P I E Ń KO S Z

Od obietnic wolę udane przedsięwzięcia
Moja obecna kadencja w
Radzie Dzielnicy zbliża się
do końca i jest to dobry
czas na podsumowanie
własnej pracy jako radnego. Większość z Państwa
kojarzy mnie przede
wszystkim z walką o ocalenie Bazarku Na Dołku. I
z tego bardzo się cieszę.
Pośród steku kłamstw na
mój temat, które rozsiewali ludzie chcący zaistnieć kosztem innych, doprowadziłem do tego, że
Bazarek ocalał.
Mam pretensję do obecnych
jego władz, że nie dbają o to, co
udało się wywalczyć, ale ja już
działać w zarządzie stowarzyszenia kupców nie mogę. Nie dopuszczę bowiem do konfliktu interesów. Bazarek przeniósł się
na grunt należący do gminy. Najważniejsze, że działa.
Tak, bazarek jest prywatnym
interesem. Prywatnym interesem
wielu tysięcy mieszkańców Ursynowa, którzy robią tam swoje
prywatne zakupy. Ja obiecałem,
że będą je robić dalej i słowa dotrzymałem. Wolałem zobowiązać się do jednej rzeczy, za to kluczowej dla warszawiaków. Tak
sobie myślę, że gdyby każdy z 25
radnych dzielnicy w ciągu jednej
kadencji stworzył jeden duży pro-

jekt to po 4 latach mielibyśmy 25
obiektów użyteczności publicznej. Wolałbym taką sytuację niż
to, co jest. Mówię o próbach kopiowania napięć politycznych, z
którymi mamy do czynienia na
poziomie ogólnopolskim. Ursynowowi nie jest potrzebna ani
mała polityka rodem z magla, ani
ta wielka, która nie zauważa, że
nasza dzielnica to nie pole bitwy,
ale swoiste miasto w mieście.
Zdecydowanie wolałbym aby
każde złożenie zapytania do burmistrza traktować poważnie, a
nie traktować je tylko pod względem ilości. Jak wiadomo, ilość
nie zawsze przechodzi w jakość,
czyli w tym przypadku w skuteczność. Ja do tej pory złożyłem 21 interpelacji i mogę powiedzie, że prawie wszystkie
moje wnioski zostały zrealizowane. Oczywiście, nie może być
zrealizowany postulat z mojej
interpelacji dotyczący zagospodarowania terenu pod Południową Obwodnicę Warszawy, ponieważ jej jeszcze nie ma. Ale na
pewno będę się z nią przypominał. Nie będę, jak niektórzy inni
lokalni politycy, chwalił się nie
swoimi zasługami i nie będę pisał, że dzięki mnie jest budowany szpital Południowy, że dzięki
mnie jest długo oczekiwane połączenie Wilanowa z Ursyno-

wem, czy też, że mojej osobie
zawdzięczamy budowę Centrum Kultury Ursynów.
Wolę umiar. Wolę powiedzie,
że to między innymi dzięki moim interpelacjom wyremontowano estakadę łączącą ul. Puławską z Doliną Służewiecką.
Pamiętamy wszyscy, jak wjeżdżało się od strony centrum na
ten wiadukt i wiecznie był zamknięty prawy pas. Moje działania przyczyniły się do wymiany nawierzchni boiska w LXX
liceum Ogólnokształcącym, remontu pomieszczeń administracyjnych w Gimnazjum na
ul. Szolc-Rogozińskiego, wymiany placu zabaw w przedszkolu na ul. Hirszfelda i jeszcze
wiele innych przedsięwzięć na
Ursynowie, takich jak wiaty
śmietnikowe, wymiany stolarki w przedszkolu na Koncertowej itd.
Zajmowałem się nie tylko Bazarkiem, ale swoje działania
ograniczyłem do takich, które
mogą przynieść efekt a nie tylko
szum. Jeżeli w następnej kadencji miałbym jakikolwiek wpływ
na to, co dzieje się na Ursynowie, to nie tylko walczyłbym o
estetyczne targowisko nad POW,
ale przede wszystkim chciałbym,
aby cały teren nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy

został w sposób naprawdę mądry zagospodarowany. Nad tunelem powinien powstać Ursynowski Pasaż Sportowo-Rekreacyjny, gdzie oprócz parku mieszkańcy Ursynowa mogliby spędzać aktywnie czas. Nie musielibyśmy się wtedy spotykać na
Komisjach Sportu i utyskiwać,
że brakuje terenów na obiekty
sportowe, że nie ma pieniędzy
na wykupienie terenów pod te
obiekty. Rozwiązanie jest na wyciągniecie ręki, a i sfinansowanie
całej inwestycji byłoby prostsze,
ponieważ w tym przedsięwzięciu partycypowałyby związki
sportowe i Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Stawiajmy na realne,
logiczne i potrzebne działania.
Piotr Karczewski
Radny Dzielnicy Ursynów

Już 21 października br. będziemy wybierać swoich
przedstawicieli do samorządu terytorialnego. O
tym, że wybór kandydatów
na radnych będzie duży, pisałam już na łamach „Passy”. Przybyło na Ursynowie
ugrupowań lokalnych, które funkcjonują od kilku lat
, ale też powstały nowe.
Do tego startu, jak zawsze, szykują się partie polityczne. Ugrupowaniom lokalnym pokrzyżowała szyki zmieniona ordynacja wyborcza, która promuje partie polityczne kosztem małych lokalnych
ugrupowań. Stąd zawiązywane
koalicje na czas wyborów. Tak było z trzema lokalnymi stowarzyszeniami Nasz Ursynów Otwarty
Ursynów i Inicjatywą Mieszkańców Ursynowa . Stowarzyszenia
połączyły się na czas wyborów w
świetle fleszy i dumnych zapowiedzi jaką to siłą i gwarantem pomyślności i dostatku będą dla
mieszkańców Ursynowa po wyborach. Związek trwał krótko, jak
w życiu. Im huczniejsze wesele
tym szybszy rozwód. Zawarta koalicja wyborcza rozpadła się mieszając wyborcom w głowach.
Już samo to w ocenie mieszkańców stawia te organizacje jako
mało wiarygodne i niepoważne.
Jak to jest możliwe, że szumnie
zapowiadane połączenie się trzech
lokalnych stowarzyszeń, nagle po
2 tygodniach od zawiązania koalicji wyborczej przestaje istnieć?
Odpowiedź jest prosta: nie da się
tak ułożyć list wyborczych, aby
trzy stowarzyszenia czuły się usatysfakcjonowane. Mamy na Ursynowie 5 okręgów, więc jak ułożyć
listy kandydatów, aby po wyborach wziąć jak najwięcej mandatów? Chodzi też zapewne o nazwiska samych kandydatów, które jednym odpowiadają, a innym
niekoniecznie. Tak też było ze Stowarzyszeniem Projekt Ursynów,
które początkowo zdecydowało,
że pójdzie do wyborów samodzielnie, ale w końcu, nie chcąc dalszego rozdrobnienia, a tym samym
oddania pola dużym partiom –
pod swoim szyldem dało miejsca
na swoich listach liderom Inicjatywy Mieszkańców. Co z tego wyniknie, czas pokaże, tym bardziej,
że znaczna liczba osób znajdujących się zarówno na listach
NU/OU, a także Projektu Ursynów to nowe, nie znane mieszkańcom nazwiska. Wiadomo
przecież, że na Ursynowie mieszkańcy wybierają głównie osoby z
list wyborczych partyjnych, a
ugrupowania lokalne mogą liczyć
na głosy mieszkańców tylko w
przypadku znanych nazwisk, tych
osób, które rzeczywiście były zaangażowane w sprawy mieszkańców w upływającej kadencji.
Utworzona koalicja wyborcza
Naszego Ursynowa z Otwartym
Ursynowem nieoczekiwanie już
po zarejestrowaniu wspólnych
list wyborczych zaskoczona została przez swojego lidera Piotra
Guziała, który ponownie pokazał
swoje partyjne oblicze, opowiadając się za poparciem Patryka
Jakiego w wyborach na Prezydenta Warszawy. Nie za darmo,
po wygraniu Patryka Jakiego
prezydentury zostanie jego wiceprezydentem!! Będzie się zajmował m. in. Wielka Orkiestrą
Świątecznej Pomocy ??? Ciekawe, co na to Jurek Owsiak. Szkoda mi moich kolegów z Otwartego Ursynowa, którzy zostali zaskoczeni przez lidera swojej koalicji. Cóż powiedzieć nie wchodzi
się ponownie do tej samej rzeki.
Ciekawe, jak w tym całym galimatiasie odnajdą się wyborcy.
Miejmy nadzieje, że nie będzie tak
źle. W ostatecznym rozrachunku
wyborcy na szczeblu lokalnym podejmują decyzje wyborcze głosując na znane nazwiska i to te oso-

by zdobywają mandat na najbliższą kadencje. Wszystko, co dotychczas się dzieje z układaniem
list wyborczych, skłania do zapytania czy wszystkim liderom naprawdę chodzi jeszcze o Ursynów
i jego mieszkańców, czy też o stołki i władzę na Ursynowie po wygranych wyborach.
Wszystkim sporom, kłótniom
wśród osób, które chcą kandydować, a także ich decydentom,
zwłaszcza z lokalnych ugrupowań – warto powiedzieć, aby na
spokojnie zastanowili się, co jest
najważniejsze w wykonywaniu
mandatu radnego. Wszak wojna
prowadzona w czasie kampanii
wyborczej o listy, nazwiska i późniejsze wpływy nie wpłynie dobrze na czas tuż po wyborach.
Wtedy przecież trzeba będzie się
układać ze zwycięzcami, tymi,
którzy mandaty zdobyli. Mieszkańców nic nie obchodzą spory
toczone wewnątrz ugrupowań w
czasie kampanii, a potem wśród
osób zasiadających w radzie
dzielnicy. Oczekują od radnych
rzetelnego wykonywania powierzonego im mandatu i pracy na
rzecz społeczności Ursynowa.
Pracy, a nie zasiadania w radzie
dzielnicy. Cóż jednak z tego, że to
takie oczywiste, skoro w praktyce nie jest często spotykane.
Samorząd to przecież polityka
oraz mniejsza lub większa władza. W natłoku odpowiedzialności i związanego z tym nawału
zajęć łatwo zapomnieć o najprostszych zasadach obowiązujących
pomiędzy cywilizowanymi ludźmi. Łatwo tym samym doprowadzić do, jak to się popularnie mówi, takiego zdziczenia obyczajów
i na tyle nieznośnej sytuacji, że
dalsza współpraca wydaje się niemożliwa. A ponieważ bez współpracy nie ma samorządu, cierpi
na tym przede wszystkim interes
mieszkańców, którzy przecież niczemu nie są winni.
Nie ma znaczenia jaką opcję
polityczną reprezentują, czy z jakiego lokalnego stowarzyszenia
pochodzą radni zasiadający w radzie dzielnicy. Wszyscy bowiem
muszą mieć wsparcie kolegów w
swojej pracy na rzecz mieszkańców. Na tym polega demokracja.
Nie ma co się obrażać na to, że w
samorządzie są tacy, co mają inne zdanie. Tak było, jest i będzie,
tego się nie zmieni. Radny w codziennej pracy musi poszukiwać
mądrych kompromisów połączonych z szacunkiem do opinii kolegów, którzy przecież często też
mają rację. Nie wolno traktować
kolegi radnego jak wroga, ale jako współpracownika. W tym sensie przenoszenie sporów politycznych na najniższe szczeble samorządu jest śmieszne. Wielu radnych nie jest, ani nie ma zamiaru
być politykami, a mimo to są
przez swoich ambitniejszych kolegów wciągani do gier, które nikomu ani niczemu nie służą.
Warto o tym pamiętać, niech
każdy kandydat prowadzi swoją
kampanię jak najlepiej potrafi,
przekonując swoich wyborców,
aby oddali na niego głos, a wtedy i ugrupowanie z którego startuje z pewnością na tym zyska.
Ewa Cygańska
Wiceprzewodnicząca Rady
Dzielnicy Ursynów
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am plan odnoszący się do Ursynowa, chyba możliwy do zrealizowania. Chcę poprzeć dwie ciekawe inicjatywy, zgłoszone swego czasu
przez mojego redakcyjnego kolegę prof. Lecha Królikowskiego. Mam
również kilka własnych inicjatyw, które będę chciał zrealizować. Pod koniec
2009 r. Lech zgłosił na sesji rady dzielnicy Ursynów pomysł urządzenia nad rezerwatem Las Kabacki kolejki gondolowej. Przemówiło to do mnie jak mało co. Może dlatego, że
mam wyobraźnię nieco wykraczającą ponad przeciętność i cenię niekonwencjonalne myślenie. Kolejka gondolowa to oprócz stacji tylko mało zabierające miejsca słupy, na których rozpięte są liny.
Jedną z jej najważniejszych zalet jest to, że ma ona charakter proekologiczny, co w czasach wszechobecnego smogu jest niebywale ważne. Poza tym wiele miast traktuje taką inwestycję jako turystyczny wyróżnik. Wedle wstępnych założeń linia kolejki gondolowej miałby około dwóch kilometrów
długości, licząc od stacji metra “Kabaty”. Ciągnęłaby się nad rezerwatem przez około kilometr i miała pierwszą stację w rejonie Parku Kultury w Powsinie. Druga stacja to Ogród Botaniczny PAN.
Nie jestem mocny w inżynierii, więc zdecydowałem się zasięgnąć opinii zawodowca. Udało mi się
porozmawiać telefonicznie z jednym z inżynierów pracujących w Cable Car Service, która od 30 lat
specjalizuje się w budowie kolei linowych. Uznał on wizję Królikowskiego za jak najbardziej wykonalną i społecznie pożądaną. Poza ewidentnymi korzyściami komunikacyjnymi podróż gondolą
nad rezerwatem Las Kabacki dostarczałaby bowiem także niesamowitych doznań wizualnych. Można przyjąć, że koszt budowy kilometra kolei gondolowej o zdolności przewozowej do 2500 osób na
godzinę to około 5 mln euro w mieście i do 7 mln na terenach górskich. Inżynier proponuje dla rezerwatu Las Kabacki wersję tańszą, czyli kolej jednolinową o ruchu okrężnym. Energia elektryczna
zapewniana jest wówczas przez akumulatory lub panele fotowoltaiczne. Na stacji można zaś zamontować specjalne systemy, które w trakcie przejazdu gondoli doładowują akumulatory w wagonie.
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WCZASY NAD MORZEM 2018
Zapytałem Grzegorza
Po powrocie z Niechorza:
Jak tam lato? Czy pobyt udany?
A on na to: Śledź zdrożał,
Brak dostępu do morza,
Wszędzie tłok. I co krok parawany!

JUŻ WIEM
W Szymbarku, który odwiedziłem podczas wakacji, znajdują się (obowiązkowo
do zwiedzenia w Muzeum Kaszubskim): najdłuższa deska, najdłuższa ława,
najdłuższy fortepian (trzy rekordy wpisane do Księgi Guinnessa)

rzykłady zagraniczne pokazują, że zyski ze sprzedaży biletów na gondolę pokrywają koszty jej eksploatacji. Poza kosztami budowy pozostaje kwestia uzyskania stosownych pozwoleń. Z tym nie powinno być problemów. Skoro wydaje się pozwolenia na budowę kolei linowej na chronionych zapisami ustaw terenach górskich, to dlaczego ma nie uzyskać pozwolenia
kolej nad Lasem Kabackim? Kolej gondolowa to pomysł śmiały i rewolucyjny, który został zastosowany w wielu miastach na świecie. Londyn ma aż 34 mosty, mimo to również tam urządzono gondolę. Jadąc w wagoniku na wysokości 90 metrów nad Tamizą można z lotu ptaka podziwiać uroki miasta. Najdłuższą miejską koleją linową na świecie szczyci się La Paz, stolica Boliwii. “Teleférico La Paz El Alto” ma długość 10 km. Ma swój tramwaj gondolowy Rio de Janeiro i wiele innych miast
na świecie, jest także w Chorzowie (“Elka” 2 km) i we Wrocławiu (“Polinka” 400 m).
Pomysł Królikowskiego został przez radnych Platformy Obywatelskiej wyśmiany jako nierealny i wydumany. Pewnie, najlepiej nic nie robić poza administrowaniem dzielnicą czy miastem. Inna wizja Lecha Królikowskiego, wykorzystania nieczynnej linii kolejowej mającej początek przy stacji postojowej
metra na Kabatach i przebiegającej wiaduktem nad ulicą Puławską w kierunku zachodnim, została
natomiast pominięta grobowym milczeniem. A jest to pomysł pyszny. Wystarczy wpiąć nieczynną linię do jednej ze stacji kolei radomskiej i Ursynów miałby szybkie, dogodne szynowe połączenie z Ochotą, Okęciem i Włochami. Swego czasu pozytywnie odniósł się do takiej koncepcji dyrektor warszawskiego metra, ale umarła ona
„Zdecydowałem się kandydować śmiercią naturalną. Dwa powyższe pomysły Lecha Królido rady dzielnicy Ursynów, z
kowskiego będę chciał odkurzyć
którym jestem ściśle związany i poprzeć, a moje autorskie zrealizować. W pierwszej kolejności
nieprzerwanie od 1994 roku.
chciałbym utworzyć własnym
Kandyduję po raz ostatni, bo
sumptem Punkt Wsparcia dla
Osób Poszkodowanych przez
chcę wkrótce kończyć
Urząd. Od ćwierć wieku staram
dziennikarską przygodę”
się na łamach gazety wspierać
ludzi, którzy toczą walkę z bezdusznymi urzędami. Doradzam jak skutecznie bronić się przed radykalnymi podwyżkami opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Prawdopodobnie jestem jedynym dziennikarzem, który poprzez serię demaskatorskich publikacji zdołał doprowadzić do wstrzymania realizacji kryminogennej decyzji
reprywatyzacyjnej kamienicy przy ul. Narbutta 60. Zajęło mi to dwa lata. Nadarza się okazja, bym wsparcie dla osób poszkodowanych przez urząd mógł sformalizować w ramach dyżurów radnego.
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Już wiem dlaczego moja luba
Tak zakochana jest w Kaszubach.
Leci za nimi jak w ogień ćma,
Bo Kaszub wszystko najdłuższe ma!
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Mirosław Miroński

Deszcz obietnic
raz z nasilającą się kampanią tyczącą wyborów samorządowych spada na nas prawdziwy deszcz obietnic. Gdyby nie utrzymująca się ciąż
letnia pogoda, można by pomyśleć, że to już choinkowa gorączka
przedświąteczna. Wybory to wprawdzie inna okazja, ale podobnie jak choinka zdarzają się okazjonalnie, raz na jakiś czas. Nie można mieć nikomu za złe, że przy
tym ktoś chce nas obdarować.
Prezenty przedwyborcze nie są układane w sterty pod choinką, a pojawiają się w formie obietnic. Jesteśmy hojnie obsypywani różnymi propozycjami przez kandydatów starających się o fotel
prezydenta stolicy. Prezenty są miłe, więc chyba nie ma wśród nas takich, których by nie ucieszyły. Tym bardziej, że propozycje, które padają, mogą poprawić nasz komfort życia albo chociaż naszą codzienność. My, warszawiacy przywykliśmy przez lata do różnych niewygód. Kiedy nadarza
się szansa na korzystne zmiany, przyjmujemy je z radością. Zresztą, wolę mówić w swoim imieniu.
Ludzie bywają różni. Są też tacy, którzy żadnych udogodnień ani korzystnych propozycji nie przyjmą, jeśli pochodzą one od przeciwników politycznych. Zgodnie z zasadą – lepiej odmrozić sobie uszy
niż założyć czapkę oferowaną przez kogoś o innych poglądach niż nasze.
Trwa więc wzajemne licytowanie zalet i mankamentów poszczególnych kandydatów zamiast merytorycznej dyskusji. Podczas kampanii wyborczej raczej nie ma na nią szans. Szkoda, że dotyczy
to również wyborów samorządowych, którym powinna przyświecać troska o wspólne dobro. Tymczasem jest to pole zaciekłego sporu.
Jak widać, od polityki nie uciekniemy. Odłóżmy jednak na chwilę polityczną walkę i zastanówmy
się, co dla przeciętnego mieszkańca stolicy owe wybory oznaczają. Zastanówmy się, czy są jakieś wymierne korzyści płynące z toczącej się kampanii wyborczej? Otóż, korzyści są. I jest ich wiele. Nawet
jeśli tylko część z zapowiadanych obiet„Jak widać, od polityki nie
nic zostanie zrealizowana, będzie to
lub większy sukces dla miauciekniemy. Odłóżmy jednak mniejszy
sta. W naszym, warszawiaków interena chwilę polityczną walkę i sie leży więc, żeby wybory samorządoodbywały się jak najczęściej. Może
zastanówmy się, co dla prze- we
przyśpieszyłoby to postęp, rozwój i
ciętnego mieszkańca stolicy modernizację stolicy.
Oczywiście, wybory to też koszty,
owe wybory oznaczają”
ale są one nieuniknione. Ogólny bilans
powinien być jednak dodatni. Odrzućmy na bok wyborczą retorykę i przyjrzyjmy się bez emocji niektórym propozycjom. Jedną z nich jest zapowiedź rozbudowy warszawskiego Metra o kolejne linie.
Można tylko przyklasnąć. Padają zapowiedzi budowy infrastruktury prorodzinnej, jak żłobki i przedszkola. Z tego też należy się tylko cieszyć. Kolejną propozycją jest wprowadzenie bezpłatnych biletów
w komunikacji miejskiej. Chciałoby się być za, bo ulżyłoby to dzieciom i młodzieży uczącej się, ale jak
wiemy nic nie jest za darmo. Ktoś za to musi zapłacić. Tym „ktosiem” jest oczywiście podatnik.
Może więc, to on powinien wypowiedzieć się w jakimś referendum, czy się na to zgadza? Kolejną propozycją, która padła jest stworzenie futurystycznej 19. dzielnicy rozciągającej się od Żerania aż po Augustówkę i Zawady. Miałaby to być swoista wizytówka Warszawy „naszpikowana”
nowoczesnymi rozwiązaniami. Autonomiczne domy, z zachowaniem ekologicznych obszarów
do wypoczynku i mariną z prawdziwego zdarzenia, rajem dla amatorów wszelkich sportów wodnych. Mówiąc szczerze, jestem tą propozycją zachwycony i wcale tego nie ukrywam. Jakiś czas temu z podobnym entuzjazmem podchodziłem do projektu zbudowania na wilanowskich błoniach
Miasteczka Wilanów. Nadal jestem zwolennikiem zrealizowanego już pomysłu, chociaż odbiega
on znacznie od pierwotnego założenia urbanistycznego. Pamiętam jednak opór, jaki sam pomysł
wzbudzał u wielu sceptyków. Korzyści dla mieszkańców są jednak niezaprzeczalne. W nowym, zbudowanym od podstaw osiedlu znalazły swoje miejsce tysiące rodzin. Projekt zbudowania 19.
dzielnicy wydaje się przekraczać wyobraźnię wielu osób przyzwyczajonych do inercji, z którą w
stolicy mamy do czynienia. a przecież zrealizowanie tak śmiałego projektu stałoby wyznacznikiem
nowych trendów w naszym mieście, w którym brakuje wyrazistej wizji rozwoju. W efekcie czego
mamy do czynienia z przypadkowością, żeby nie powiedzieć ostrzej – z urbanistycznym chaosem. Niestety, tak jak w przypadku Miasteczka Wilanów już pojawiła się grupa krytykantów wyszukujących mankamenty i przeszkody wokół planu zbudowania „supernowoczesnej” dzielnicy.
Jest to o tyle dziwne, że plan dotyczy terenów, które dziś można określić mianem nieciekawych
peryferii. W sukurs sceptykom idą ekolodzy, obrońcy znajdujących się nad Wisłą obszarów chronionych objętych programem natura 2000. A jeśli puścimy wodze fantazji i wyobrazimy sobie zrealizowaną już nową dzielnicę? Byłoby świetnie mieć taką „perełkę” urbanistyczną w stolicy. Warto nawet przejechać się po wzmiankowanych terenach samochodem lub rowerem, aby zobaczyć,
co jest tam dziś i spróbować wyobrazić sobie, co tam być może. Jeśli się tylko chce, można pogodzić ochronę i mądrą, przemyślaną zabudowę. Ekologów zachęcam do odwiedzenia nadwiślańskich rezerwatów, takich jak Wyspy Zawadowskie i na miejscu przeciwdziałać istniejącym niekorzystnym działaniom człowieka. Zlikwidować dzikie wysypiska śmieci, spowodować, żeby motocykliści, którzy upodobali sobie tę okolicę, nie hałasowali płosząc wszystko, co tam żyje, i nie rozjeżdżali wałów przeciwpowodziowych.
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Tadeusz Porębski

Oto jestem dla Was

Na pożegnanie lata

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka

latego zdecydowałem się kandydować do rady dzielnicy Ursynów, z którym jestem ściśle
związany nieprzerwanie od 1994 roku. Kandyduję po raz ostatni, bo chcę wkrótce kończyć dziennikarską przygodę i zająć się pisaniem książek oraz scenariuszy filmowych. W
wolnych chwilach, praktycznie z nudów, napisałem już trzy scenariusze (jeden został sfilmowany)
oraz wydałem drukiem mini-powieść “Turnus”, opisującą niezwykle barwne i bogate życie sanatoryjne w uzdrowisku Ciechocinek. Mam w głowie kilka kolejnych projektów. Popełniłem także ze dwa
tysiące publikacji na temat funkcjonowania samorządu na terenie Warszawy Południowej w gazetach “Życie Warszawy”, “Nasza Metropolia” i od ponad 10 lat w “Passie”.
Wybrałem Komitet Wyborczy “Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów”, ponieważ mam dobre
wspomnienia ze współpracy z radnymi “Naszego Ursynowa”, kiedy wspólnie zablokowaliśmy rozbudowę hipermarketu “Tesco” na Kabatach. W 2007 r. wykryliśmy w redakcji “Passy”, że ktoś bezprawnie podwyższył w projekcie planu miejscowego obszaru Kabaty Południe tak zwany współczynnik intensywności zabudowy z 1,5 do 3,5, co pozwoliłoby inwestorowi wybudować na przedpolu
rezerwatu handlowy moloch wielkości Galerii Mokotów. Wspólnymi siłami udało się temu zapobiec. Będę kandydował z piątego miejsca w okręgu wyborczym nr V (Kabaty).
Aliści w minioną sobotę nastąpił niespodziewany zgrzyt. Nie informując wcześniej żadnego z kandydatów, lider Komitetu Wyborczego “Nasz Ursynów+Otwarty Ursynów” Piotr Guział poparł kandydaturę Patryka Jakiego na prezydenta Warszawy, przekazując mu głosy swoich zwolenników. Było to jasne przesłanie oznak sympatii do konkretnego ugrupowania partyjnego, czyli PiS. Piotra Guziała, współtwórcę “Naszego Ursynowa”, znam osobiście od ponad 20 lat. Pojawił się na sesjach ursynowskiej rady, kiedy ja miałem już czyraki na tyłku od siedzenia tam przez kilka lat. Jak na młody wiek, imponował charyzmą i posiadał zadatki na rasowego polityka. Traktuję go poważnie, bo
przez tyle lat działalności w samorządzie nie przylepił się do niego żaden brud. Można mu zarzucać wszystko, ale nie nieuczciwość. Jednakowoż zdecydowanie odcinam się od jego wypowiedzi w
kwestii Jakiego, ponieważ nie chcę być kojarzony z żadną partią polityczną.
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świadczenie Guziała wywołało euforię czynowników z konkurencyjnych ugrupowań
obywatelskich działających na Ursynowie. Natychmiast przyczepili “Naszemu Ursynowowi” łatkę “przybudówki PiS”. Jest to wyjątkowa obłuda, ponieważ sami zawarli w 2014
r. koalicję z PO, dzięki czemu otrzymali lukratywne posady w zarządzie dzielnicy. Kłania się w pas
Kali, syn dzielnego Fumby: kiedy my wchodzimy w alians z partią polityczną nie jesteśmy jej przybudówką, ale kiedy w taki alians wejdzie ktoś inny, przybudówką jest. Nie będę komentował tego
rodzaju bredni. Nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę przybudówką żadnej partii politycznej, tak
jak nigdy nie byłem i nie będę członkiem żadnej organizacji partyjnej. Jedyne moje członkostwo w
organizacji w latach komuny to Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, a po transformacji
ustrojowej w 1989 r. w Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA).
Średnio interesują mnie sympatie polityczne Piotra Guziała, ponieważ ja nazywam się Tadeusz
Porębski i jestem politycznym sierotą. Nie ma w Polsce partii, którą mógłbym bezwarunkowo poprzeć. W wyborach głosuję na konkretne osoby, nie patrząc na ich przynależność partyjną. Pokąsany na całym ciele przez Hegla (“wolny duch jako urzeczywistnienie idei wolności”) ponad wszystko cenię sobie niezależność. Nie mam zamiaru wdawać się w przedwyborcze polemiki z kimkolwiek,
bo nie kręci mnie nurzanie się w przedwyborczym bagienku. Nie będę też prowadził intensywnej
kampanii wyborczej, ograniczę się do działań informacyjnych. Mam w planie kilka spotkań z wyborcami, na których będę odpowiadał na ich pytania i przy okazji promował swoją mini-powieść
“Turnus”, rozdając autorskie egzemplarze. Chcę pozostać neutralny i po 25 latach działalności na
Ursynowie poddać się ocenie tutejszych mieszkańców.
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PANI poszukuje do wynajęcia
kawalerki lub małego
mieszkania na Ursynowie
506 063 818
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
BIURO KREDYTOWE
Pożyczki na oświadczenie,
577 668 566
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

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
ODDAM regał z jasnej płyty
wys. 246 cm, szer. 140 cm oraz
narożnik jasny beż 260 x 180 cm z
rozkładanym spaniem.
Kontakt 515 231 969
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

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

SKUP AUT
I MOTOCYKLI
KAŻDY STAN
791 373 004

ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
ANGIELSKI, podstawowa,
gimnazjum, doświadczenie,
502 583 141
ANGIELSKI, różne poziomy,
609 373 575
FRANCUSKI, 880 321 787
HISZPAŃSKI, 507 087 609
JĘZYK POLSKI, 508 310 505,
egzaminy
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

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,
ul. Kazimierzowska, 70 m2, 3
pokoje, kamienica, 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
! Wilanów, 90 m2, 3 pok.
950 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, przepiękny 4pok.penthouse z tarasem 135 m na
dachu, cisza, spokój, 1 mln 600
tys. zł - do neg., 601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840
! Mokotów, ok.Puławskiej, dom
wolno stojący 280 m2. Cena 1 mln
950 tys. zł, do neg., 601 720 840
! Mokotów, pół bliźniaka
220/280 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
290 tys. zł, 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
! 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 m2, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
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 7,5%, 601 720 840
! Praga Płd. 640 m2, c. 1
mln.400 tys. zł, do neg., okazja!
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

KIEROWCĘ kat. B, jazda po
Warszawie, nie kurier, 535 170 170
MĘŻCZYZNA do sprzątania, oś.
zamkniete, Ursynów, 606 737 678
NIEPUBLICZNE przedszkole na
Ursynowie zatrudni kucharkę
i sprzątaczkę na pełny etat.
Umowa o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie,
601 778 504
OSOBA do roznoszenia ulotek,
wysoka stawka, 695 800 080
PILNIE poszukiwany pracownik
produkcyjny – Piaseczno. Mile
widziane kobiety - 725 258 529
PRZEDSZKOLE NR 52
ul. Koncertowa 8 zatrudni woźną
oddziałową. Zgłoszenia osobiste w
dniach 21,24,25 września po godz.
18. Tel. 22 643 72 93
PRZEDSZKOLE NR 394
zatrudni pomoc kuchenną i pomoc
nauczyciela na cały etat.
Tel. 22 641 52 16
PRACOWNIK biurowo księgowy, mile widziana obsługa
programu Comarch, 602 537 844,
k.bak@atsreklama.pl

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
MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
REMONTY, układanie
parkietów, cyklinowanie
bezpyłowe, tel. 601 347 318
Franciszek
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
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

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

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

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
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Felix Vidler Mistrzem Polski w snookerze

Viggo Mortensen i Maharsala Ali w drodze po Oscara

W sobotę 9 września w Klubie Billboard
w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski w kategorii wiekowej do lat 18 w snookerze, w których zwyciężył Ursynowianin Felix Vidler, zostając Mistrzem Polski
U18.
Felix zaczął swoja przygodę ze snookerem w
2012 roku, 6 lat temu, w Klinice Snookera na Ursynowie, gdzie jego zdolności zauważył trener
Adam Polak. Pomału piął się do góry, jeżdżąc najpierw na turnieje ogólnopolskie PORS, gdzie zbierał punkty za każdym razem gdy dochodził do finałów, wkrótce potem znalazł się w kadrze juniorów Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego, z którą reprezentował nasz kraj m.in. na Mistrzostwach Świata w Belgii w 2016 roku, gdzie doszedł do 2 rundy rozgrywek, po rozgrywkach grupowych. W 2017 wszedł do zacnego grona TOP 16
(16 najlepszych zawodników polskich), gdzie jest
drugim najmłodszym snookerzystą i gdzie ma okazję grać z najlepszymi zawodnikami w kraju.
Obecnie Felix trenuje w Akademii Snooker.Zone na Mokotowie, a przed nim intensywne przygotowania do kolejnych turniejów, m.in. Mistrzostw
walce o równość, wolność i bra- Europy 2019, które odbędą się w Izraelu, i na któterstwo. A tak, przejdzie raczej re jest szansa że pojedzie. Życzymy kolejnych sukcesów i połamania kija!
bez echa.
Na trzecim miejscu znalazła
się “Roma” Alfonso Cuaróna,
która kilka dni wcześniej zdobyła najważniejszy laur Festiwalu Filmowego w Wenecji - Złotego Lwa. Ta skromna, czarno-biała produkcja o losach pewnej
meksykańskiej rodziny i zwią- W Galerii Domu Sztuki
zanej z nią służącej, zewsząd SMB „Jary” na Ursynowie
zgarnia nie tyle przychylne, co otwarto w poprzedni wtoniemal ekstatyczne opinie. rek pierwszą wystawę w
“Czuję się, jakbym właśnie od- Roku Kulturalnym
krył Kino; jakbym był na pierw- 2018/2019. Warto podkreszym pokazie filmowym”, entu- ślić, że sezon wystawowy
zjastycznie pisał po seansie za- rozpoczęła młoda malarprzyjaźniony amerykański pro- ka z Ursynowa, konkretducent. Film zgłoszono już ja- nie z Imielina, Izabela Olko meksykańskiego kandydata szyna, absolwentka wardo ubiegania się o nominację w szawskiej ASP.
Na wystawie artystka zgrokategorii Najlepszy Film Nieangielskojęzyczny. Wysoki wynik madziła prawie trzydzieści obna dwóch ważnych światowych razów w większości inspirowafestiwalach może tylko pomóc nych naturą – abstrakcyjnych, a
zwycięskiej kampanii. Co ważne jednak pozwalających rozpo– film jest produkcją Netflixa i znać kontury rzeczywistości.
Najbardziej charakterystyczPozostaje do odgadnięcia tabędzie dostępny (również w Polsce) na platformie streamingo- ne są pod tym względem prace jemniczy tytuł wystawy: „Aforz cyklu „Horyzonty”, ukazujące dancje”. Według Wikipedii są to
wej jeszcze w tym roku.
Festiwal Filmowy w Toronto pogranicza bezkresu morza i nie- „sposobności oddziaływania na
od lat wyznacza kierunek, w ja- boskłonu. Widać na nich tylko obiekty środowiska, związane z
kim może pójść Oscarowa Gala. dwie stykające się ze sobą płasz- ich charakterystykami oraz zdolKtóra z tegorocznych produkcji czyzny – wody i nieba, ale subtel- nościami percepcyjnymi, dozgarnie najważniejszy laur fil- nie oddana faktura obydwu i sto- świadczeniem i ogólnymi umiemowego świata, dowiemy się nowana kolorystyka czynią te jętnościami działania danej jedobrazy bardzo plastycznymi i na- nostki”. Podobnie wypowiada
pod koniec lutego 2019.
M i c h a ł K a c z o ń strojowymi.
się o swoich pracach Izabela Ol-

szyna: „To, jak zostaną one odebrane, zależy od relacji właściwości danego obrazu do zdolności poznawczych odbiorcy. Nie
ma błędnej interpretacji, jest tylko wypadkowa oddziałujących
na siebie czynników”.
Skłaniająca do refleksji, a jednocześnie relaksująca wystawa
będzie czynna do 25 września.
ABU
Wstęp wolny.

XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro
im. Mieczysława Fogga

Wraca
linia 195

czwartek, 20 września 2018, godz. 18
Ursynów, Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13
Co nam zostało z tych lat - wspólne śpiewanie piosenek retro, prowadzi Wojciech Dąbrowski

Zarząd Transportu Miejskiego potwierdził przywrócenie linii 195 na Trakt Królewski od 24 września br.
Wznowienie kursowania
autobusu po wielu latach
oczekiwania stało się możliwe
dzięki uporowi radnych i zaangażowaniu samych mieszkańców Ursynowa.
Dziękuje wszystkim, którzy mnie wspierali w słusznej
Ewa Cygańska
sprawie.
Radna Ursynowa

„Green Book” w drodze po Oscara
W niedzielę 16 września
ogłoszono wyniki tegorocznej, 43. edycji Festiwalu Filmowego w Toronto. Tym samym można
uznać zbliżający się Oscarowy wyścig za oficjalnie
rozpoczęty.
W tym momencie prowadzi
go “Green Book” Petera Farrelly’ego, nagrodzony najważniejszym wyróżnieniem imprezy –
Nagrodą Publiczności. Ta inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, osadzona w latach 60.,
opowieść o niespodziewanej
przyjaźni czarnoskórego pianisty
Dona Shirleya oraz pracownika
klubu nocnego włoskiego pochodzenia Tony’ego Vallelongi, jest
niemal skrojona na miarę pod
gusta Akademii Filmowej. Jest
to film z ważnym przekazem; o
wciąż aktualnej tematyce i silnym wątku sztuki, jako odtrutce
na bolączki dnia dzisiejszego,
który nie stroni też od subtelnego humoru, czy chwil dramatycznych. Wyśmienicie zagrany
przez odtwórców głównych ról –
Maharshalę Aliego (Oscar za rolę drugoplanową w „Moonlight”) oraz Viggo Mortensena
(najbardziej znanego dzięki roli Aragorna we „Władcy Pierścieni”, również z dwiema nominacjami do Oscara), którzy tworzą
postaci tak wyraziste i prawdziwe, że nominacje do Złotego Ry-

cerza mają już jak w banku. Sam
film nie ma zaś w sobie jednej
fałszywej nuty, a każde zagranie zyskuje oczekiwaną reakcję.
Nie dziwi więc, że różnorodna
publiczność Festiwalu Filmowego w Toronto uznała za najlepszy
obraz edycji 2018.
Na drugim miejscu znalazło
się “If Beale Street Could Talk”
Barry’ego Jenkinsa. Produkcja,
będąca adaptacją prozy Jamesa
Baldwina, może urzekać ważnym i (niestety) wciąż aktualnym tematem segregacji rasowej i niesprawiedliwości działań
policji względem mniejszości.
Wiele do życzenia pozostawia
jednak bardzo zachowawczy
sposób prowadzenia historii. Obrazowi brakuje werwy i energii
poprzedniego filmu reżysera,
wyśmienitego “Moonlight”, które dwa lata temu zawojowało
Galę Oscarową, w zadziwiającym zwrocie akcji zgarniając statuetkę za Najlepszy Film (w wyniku nietypowej omyłki pierwotnie ogłoszono, że zwycięzcą został “La La Land”. Błąd naprawiono dopiero w połowie mowy producentów). “If Beale Street Could Talk” w ani jednej scenie nie przywołuje emocji, które
możemy pamiętać z seansu tamtego filmu. Dziwi to o tyle, że
podjęty temat, gdyby poprowadzić go z większą energią, mógłby stać się flagowym dziełem w

Pierwsza wystawa w DS

piątek, 21 września 2018, godz. 19.30 (z kolacją 18.30)
Teatr Sabat Małgorzaty Potockiej, ul. Foksal 16
Lata 20. lata 30. – Wodewil starej Warszawy (Złoty Liść Retro’2018), po spektaklu dancing
wtorek, 25 września 2018, godz. 19.30
Nowy świat Muzyki, ul. Nowy Świat 63
Retro na żywo – promocja nowej płyty Łukasza Jemioły (finalista ursynowskiej Mufki i Festiwalu Retro’2009, Złoty Liść Retro’2015, nagroda Teatru Polskiego Radia w kategorii muzyka’2016),
prowadzenie koncertu: Wojciech Dąbrowski
środa, 26 września 2018 i kolejne spektakle do soboty 29 września, godz. 19
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich (Złoty Liść Retro’2010), scena w Klubie Garnizonowym, Mokotów, al. Niepodległości 141a
Jak w przedwojennym kabarecie – widowisko muzyczne (reżyseria Gołda Tencer)

W sobotę
Bieg Hopfera
W sobotę 22 września o
13.15 przy Hugonówce w
Konstancinie-Jeziornie rozpocznie się V im. Bieg Tomasza Hopfera, upamiętniający
znanego dziennikarza TVP,
wielkiego popularyzatora
kultury fizycznej. Zapisy już
od godz. 10.00. Start do biegu głównego na dystansie 5
km o godz. 14.00.
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